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ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Γραµµική ή απλή αρµονική ταλάντωση.
Γ.Α.Τ ή Α.Α.Τ

Περιοδικό ονοµάζεται το φαινόµενο που επαναλαµβάνεται
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Περίοδος T ενός περιοδικού φαινοµένου λέγεται ο χρόνος
που χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί µια φορά το
φαινόµενο.
Συχνότητα f ενός περιοδικού φαινοµένου λέγεται το φυσικό
µέγεθος που εκφράζεται µε το πηλίκο του αριθµού Ν των
επαναλήψεων του φαινοµένου προς τον χρόνο t
που
πραγµατοποιήθηκαν.
∆ηλαδή:

f= N
t

Απ’ αυτή τη σχέση αφού σε χρόνο µιας περιόδου το φαινόµενο
πραγµατοποιείται µια φορά, προκύπτει για Ν=1 και t=T ότι:

f= 1
T
και Τ=

1
f

την περίοδο T την
µετράµε σε (s)ec
και τη συχνότητα f σε (H)ertz


(S.I)

Γραµµική αρµονική ταλάντωση µε ιδανικό ελατήριο.

•
Έστω ότι το ελατήριο του σχήµατος έχει σταθερά Κ και
φυσικό µήκος 0. Στο ελατήριο έχουµε κρεµάσει σώµα µάζας m
που αρχικά ισορροπεί στη θέση (Θ.Ι.Τ) .

2
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Αποµακρύνουµε στη συνέχεια
το ελατήριο από τη Θ.Ι.Τ
κατά x0
και το αφήνουµε
ελεύθερο να κινηθεί.
α) Τι κίνηση θα εκτελέσει το
σώµα και πως ορίζεται;
β) Τι ονοµάζεται αποµάκρυνση
x και τι πλάτος x0, της
αποµάκρυνσης του σώµατος;

0

F ελ

F ελ ΄

x1

Θ .Φ .Μ
Θ .Ι.Τ

x0

mg

mg
α)Το σώµα θα εκτελέσει Γ.Α.Τ (Γραµµική Αρµονική Ταλάντωση).
Γ.Α.Τ λέγεται η ταλάντωση που πραγµατοποιεί ένα σώµα, όταν
η τροχιά του είναι ευθεία γραµµή και η αποµάκρυνσή του
ηµιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου.
β)Ονοµάζουµε
αποµάκρυνση
x
την
αλγεβρική
τιµή
της
µετατόπισης του σώµατος από τη Θ.Ι.Τ και πλάτος x0 τη
µέγιστη τιµή του µέτρου της.
•
Ποιες είναι οι χρονικές εξισώσεις κίνησης για ένα σώµα
που εκτελεί Γ.Α.Τ αν για t=0 είναι x=0 και υ>0;

Αποδεικνύεται ότι:
♦ για τη µετατόπιση x

του σώµατος που κάνει Γ.Α.Τ ισχύει:
x= Α ηµωt
όπου Α είναι το πλάτος της ταλάντωσης και ω είναι η κυκλική
συχνότητα για την οποία ισχύει ότι ω=2πf=

2π
Τ

♦ για την ταχύτητα υ του σώµατος που κάνει Γ.Α.Τ ισχύει:
υ= υmax συνωt
όπου υmax είναι η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος στη Θ.Ι.Τ
και είναι
υmax=Α ω
♦ τέλος για την επιτάχυνση α του σώµατος που κάνει Γ.Α.Τ
ισχύει:
α= -αmax ηµωt
όπου α0 είναι η µέγιστη επιτάχυνση του σώµατος στις ακραίες
θέσεις της ταλάντωσης και ισχύει
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αmax=Α ω2
Παρατηρήσεις:

Όπως προκύπτει από τις εξισώσεις όταν το σώµα περνά
από τη Θ.Ι.Τ του, τότε η αποµάκρυνσή του είναι ίση µε µηδέν
(x=0), η ταχύτητά του είναι µέγιστη κατά απόλυτη τιµή
(υmax=±Αω) και η επιτάχυνσή του είναι µηδέν (α=0).

Όταν το σώµα περνά από τις ακραίες θέσεις του , η
αποµάκρυνσή του είναι µέγιστη κατά απόλυτη τιµή (x=±Α), η
ταχύτητά του είναι ίση µε το µηδέν (υ=0) και η επιτάχυνσή
του µέγιστη κατά απόλυτη τιµή (α=±αmax).
•
Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση (
αναγκαία συνθήκη) για να κάνει ένα σώµα A.Α.Τ;

ικανή

και

Σύµφωνα µε το 2ο νόµο του Νεύτωνα για ένα σώµα που κάνει
επιταχυνόµενη κίνηση ισχύει F=ma. Όµως για την επιτάχυνση
ενός σώµατος που κάνει A.Α.Τ ισχύει α=-αmaxηµωt=-Αω2ηµωt .
Έτσι F= -m·Αω2ηµωt ⇒F=-mω2Α ηµωt ⇒F=- mω2x ⇒ F=-D·x
όπου D=m·ω2 ονοµάζεται σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης
και είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ταλάντωσης.
Παρατηρούµε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτελέσει ένα
σώµα Γ.Α.Τ είναι η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται σε
µια τυχαία θέση (δύναµη επαναφοράς)
• Να έχει τιµή ανάλογη µε την αποµάκρυνση x
• Να έχει φορά αντίθετη της αποµάκρυνσης δηλαδή πάντα προς
τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.
• Τα παραπάνω συνοψίζονται στη σχέση F=-D·x
4)Να αποδείξετε τη σχέση που µας δίνει την περίοδο σε µια
Γ.Α.Τ.
D=mω2 ⇒ω=
Όµως ω=

D
m

2π
2π
⇒Τ=
⇒
Τ
ω

Τ=2π m
D
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•
Παρατηρείστε ότι η περίοδος T είναι ανεξάρτητη του
πλάτους A της ταλάντωσης.
•
i)Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης για την γραµµική
αρµονική ταλάντωση όταν υπάρχει και αρχική φάση (φ0),
δηλαδή όταν για t=0 είναι
x ≠ 0 ή αν για t=0 είναι x = 0 και υ<0.
ii) Πως γίνονται οι παραπάνω εξισώσεις αν τη χρονική στιγµή
t=0 το σώµα βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση;

i) Αν για t=0 είναι x≠0 τότε έχουµε:
x= Αηµ(ωt+φ0)
υ= υmax συν(ωt+φ0)
α= -αmax ηµ(ωt+φ0)
ii) Αν για t=0 το σώµα βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση Α,
τότε από την εξίσωση x=Αηµ(ωt+φ0)⇒Α=Αηµφ0⇒ ηµφ0 =1⇒φ0=

π
.
2

π
)⇒ x=Ασυνωt.
2
π
Όµοια έχουµε υ=υmax συν(ωt+ )⇒ υ= - υmax ηµωt.
2
π
Τέλος είναι α=- α0 ηµ(ωt+ )⇒ α= - αmax συνωt.
2
Έτσι είναι x=Αηµ(ωt+

•
Πόση είναι η διαφορά φάσης µεταξύ της αποµάκρυνσης x
και της ταχύτητας υ και πόση µεταξύ της αποµάκρυνσης x και
της επιτάχυνσης α σε µια Γ.Α.Τ; Να γίνει η γραφική
παράσταση των x(t), υ(t) και α(t) σε µια Γ.Α.Τ.
(Θεωρείστε την αποµάκρυνση x ηµιτονική συνάρτηση του
χρόνου).
Είναι x=Αηµωt
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υ=υmaxσυνωt ⇒υ=υmaxηµ(ωt+

5

π
) και
2

α= - α0ηµωt ⇒α=α0ηµ(ωt+π).
Άρα η διαφορά φάσης

x και υ είναι

π
2

και η διαφορά φάσης

x και α είναι π.

x
x0

0

T
4

T 3T
2 4

T

t

-x0
υ
υ0

t
-υ0
α
α0

t
-α0
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•
Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης φ(t) σε µια
Γ.Α.Τ (A.A.T)
Αν δεν υπάρχει αρχική φάση φ0
είναι φ=ωt ενώ αν υπάρχει και
αρχική φάση φ0 είναι φ=ωt+φ0.
Έτσι
για
την
γραφική
παράσταση έχουµε το διπλανό
σχήµα.

φ
0≤φ0<2π
φ0

0

t

•
Να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης α σε
συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x ,α(x) σε µια Γ.Α.Τ.
2
Ισχύει α=-α0ηµωt⇒ α=-Α ω2 ηµωt=-ω2Αηµωt ⇒ α=-ω x

α
ω2x0
0

-x0

x0

x

- ω2x0
•
Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας
συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x , υ(x) σε µια Γ.Α.Τ.

υ

υ=x0ω συνωt⇒ υ2= Α2 ω2 συν2ωt⇒ υ2= Α2 ω2 (1-ηµ2ωt)⇒
⇒υ2=ω2(Α2 - Α2 ηµ2ωt)⇒
υ
⇒υ2=ω2(Α2–x2)⇒
x0

υ=±
±ω A2 − x 2

0

-x0ω

- x0

x0ω

x

σε
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•
Τι ενέργεια έχει ένα σώµα που κάνει Γ.Α.Τ; Από ποιες
σχέσεις υπολογίζονται; Πόση είναι η ενέργεια ταλάντωσης;
Ένα σώµα που κάνει Γ.Α.Τ έχει και κινητική ενέργεια
ταλάντωσης λόγω ταχύτητας:
1
Κ= m υ2
2
και δυναµική ενέργεια ταλάντωσης λόγω αποµάκρυνσης από τη
θέση ισορροπίας ταλάντωσης:
1
UT= Dx2
2
Για ελατήριο σταθεράς Κ είναι
1
UT= Κx2
2
Το άθροισµα της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας
ταλάντωσης είναι η ενέργεια ταλάντωσης:
1 2 1 2
mυ + Dx
2
2
•
Επειδή στη µέγιστη αποµάκρυνση (A), το σώµα δεν έχει
ταχύτητα, δεν θα έχει κινητική ενέργεια ταλάντωσης, αλλά
µόνο δυναµική ενέργεια η οποία είναι και µέγιστη:

ΕT =K + UT =

U0 =

1 2
DA . Έτσι και η ενέργεια ταλάντωσης θα είναι ίση µε
2

τη µέγιστη δυναµική ET =U0

και ΕT =

1 2
DA
2

1 2
ΚA
2
Επίσης
όταν το σώµα περνά από τη θέση ισορροπίας του
είναι x=0 και άρα και η δυναµική του ενέργεια U είναι
µηδέν, ενώ η ταχύτητά του και άρα και η κινητική του

Για ελατήριο σταθεράς Κ είναι ΕT =
•

ενέργεια θα είναι µέγιστη, υ=υmax και Κ0=

•

1
mυmax2 Τότε η
2

ενέργεια ταλάντωσης είναι ίση µε τη µέγιστη κινητική
1
ΕT=K0 και ΕT = mυmax2
2
Επειδή σε µια αµείωτη ταλάντωση το πλάτος παραµένει
σταθερό και
η ενέργεια ταλάντωσης παραµένει σταθερή
ΕT=σταθ.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
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•

Στην πράξη βέβαια η µηχανική ενέργεια µειώνεται, γιατί
ένα τµήµα της µετατρέπεται διαρκώς σε θερµότητα, µε
συνέπεια οι ταλαντώσεις να είναι φθίνουσες, το πλάτος
τους δηλαδή, να µικραίνει συνέχεια µέχρι µηδενισµού του.
Πάντως και σε αυτή την περίπτωση η ολική ενέργεια δηλαδή
το άθροισµα της µηχανικής ενέργειας και της θερµότητας
παραµένει σταθερή.
• Σε αντίθεση µε την ολική ενέργεια η ορµή του σώµατος
διαρκώς µεταβάλλεται επειδή η ταχύτητα δεν παραµένει
σταθερή. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η η
συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται το σώµα (Fολ= - D x)
είναι για κάθε θέση εκτός από τη θέση ισορροπίας διάφορη
του µηδενός.
•
Να γίνει η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ
συναρτήσει του x, Κ(x) και της κινητικής ενέργειας µε το
χρόνο t, Κ(t) σε µια Γ.Α.Τ.
Κ
•

Κ= ΕT -

1
D x2
2

Κ0=ΕΤ

0

-x0

•
K= K0

x0

x

1 2
1
mυ ⇒ K=
mυmax2συν2ωt⇒
2
2
συν2ωt⇒ K=ET·συν2ωt

K=

K
ET=K0

0
t

T
4

T
2

3T
4

T

t
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•
Να γίνει η γραφική παράσταση της δυναµικής ενέργειας U
συναρτήσει του x, U(x) και της δυναµικής ενέργειας µε το
χρόνο t, U(t) σε µια Γ.Α.Τ.

U

•

1
UT = D·x2
2

U0=ΕΤ

-x0

•

UT =

0

x0

x

1 2
1
Dx ⇒ UT = D x02 ηµ2ωt⇒UT =U0 ηµ2ωt⇒ UT =ET ηµ2ωt
2
2

U
ET=U0

0

T
4

T
2

3T
4

T

t

t

•
Να
γίνει
η
γραφική παράσταση της
ενέργειας
ταλάντωσης
ΕΤ συναρτήσει του x,
ΕΤ
(x)
και
της
ενέργειας
ταλάντωσης
µε το χρόνο t,
ΕΤ
(t) σε µια Γ.Α.Τ.

Η
ολική
ενέργεια
ταλάντωσης είναι σε µια αµείωτη ταλάντωση πάντα σταθερή και
ίση µε τη µέγιστη δυναµική , ίση και µε τη µέγιστη κινητική
δηλαδή : ΕT=U0=K0

ET=U0=K0

t
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1η κατηγορία ασκήσεων: Γνωρίζουµε ότι το σώµα πραγµατοποιεί
Γ.Α.Τ και δουλεύουµε µε τις εξισώσεις κίνησης


Για να υπολογίσουµε την αρχική φάση κίνησης (φ0),
εφόσον υπάρχει, θα βλέπουµε για t=0 πόσο είναι το x καθώς
και τη φορά της ταχύτητας υ.
Μόνο όταν για t=0 είναι x=0 και υ=υmax>0, η αρχική
φάση είναι φ0=0. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι φ0≠0.

Στη διάρκεια της ταλάντωσης το σώµα περνάει από την
ίδια θέση δυο φορές. Τότε το πρόσηµο της αποµάκρυνσης είναι
το ίδιο και για τις δυο διελεύσεις, όµως αλλάζει το πρόσηµο
της ταχύτητας. Για υ>0, το σώµα κινείται προς το θετικό
ηµιάξονα έστω τη χρονική στιγµή t1, είτε πλησιάζοντας είτε
αποµακρυνόµενο από τη Θ.Ι.Τ. , ενώ για υ<0 κινείται προς
τον αρνητικό ηµιάξονα της κίνησης. έστω τη χρονική στιγµή
t2. Αν η χρονική στιγµή της πρώτης διέλευσης είναι t1 και
της δεύτερης είναι t2, τότε ισχύει t1>t2.

Όταν µας δίνουν
υπολογίσουµε
x,υ,α,
κίνησης:

χρονική στιγµή t,
θα
χρησιµοποιούµε

και θέλουµε να
τις
εξισώσεις

x= Αηµωt
υ= υmax συνωt
α= -αmax ηµωt
Όταν όµως θα µας δίνουν την αποµάκρυνση x, τότε για να
υπολογίσουµε την ταχύτητα θα χρησιµοποιούµε υποχρεωτικά
την εξίσωση:
υ=±
±ω A 2 − x 2
ενώ για την επιτάχυνση µπορούµε να χρησιµοποιούµε είτε
τη σχέση
α= -α0 ηµωt
είτε τη σχέση
α= -ω2x

Όταν το µήκος της τροχιάς που διαγράφει το σώµα
κάνοντας Γ.Α.Τ είναι ℓ, τότε το πλάτος της ταλάντωσης είναι
Α=ℓ/2
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Από
τη
γραφική
παράσταση της ταχύτητας µε
το χρόνο παρατηρούµε ότι η
ταχύτητα του κινητού που
πραγµατοποιεί
Γ.Α.Τ,
σε
χρόνο µιας περιόδου παίρνει
το
ίδιο
µέτρο
(υ≠υmax),
κατά
απόλυτη
τιµή,
τέσσερις
φορές.
Τις
χρονικές στιγµές t1<t2<t3<t4.
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υ

υ0
υ

t1

t2

t3

t4

t

-υ


Όταν αποµακρύνουµε ένα
σώµα κατά x, από την αρχική
-υ0
του θέση ισορροπίας τότε
αυτή η αποµάκρυνση θα είναικαι το πλάτος Α της ταλάντωσης
καθώς το σώµα δεν µπορεί να υπερβεί την αποµάκρυνσηαυτή
γιατί τότε θα αποκτούσε ενέργεια µεγαλύτερη από αυτή που
του προσφέραµε.
1. Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, πλάτους
x0=0,2m και κυκλικής συχνότητας ω=20rad/s. Να θεωρήσετε ότι
η αποµάκρυνση x του υλικού σηµείου από τη θέση ισορροπίας
του είναι ηµιτονική συνάρτηση του χρόνου.
Να γράψετε την εξίσωση, σε συνάρτηση µε το χρόνο, για την
αποµάκρυνση x, αν δίνεται ότι για t0=0 είναι:
α. x=0 και υ>0
β. x=0 και υ<0.
γ. x=A /2 και υ>0
δ. x=A /2 και υ<0
2. Ένα σώµα εκτελεί Γ.Α.Τ και σε χρόνο t=4π s εκτελεί 8
πλήρεις ταλαντώσεις. Να βρείτε την κυκλική συχνότητα ω του
σώµατος.
3. Ένα σωµατίδιο εκτελεί Γ.Α.Τ και η εξίσωση της κίνησής
του είναι x=20ηµ10πt (S.I) Να υπολογιστούν:
Το πλάτος και η συχνότητα της ταλάντωσης
i)
ii) Η αποµάκρυνση του σωµατιδίου τη χρονική στιγµή t=0,025
s.
iii) Η εξίσωση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης µε το
χρόνο t
iv) Η περίοδος και η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης.
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4. Η αποµάκρυνση ενός σώµατος που πραγµατοποιεί οριζόντια
απλή αρµονική ταλάντωση δίνεται από τη σχέση x=0,1ηµ2πt
(S.I).
Να βρείτε την αποµάκρυνση του σώµατος τις χρονικές στιγµές:
T
i)
t=
12
5T
ii) t=
12
5. Ένα υλικό σηµείο πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ µε περίοδο T=4 s,
πλάτος x0=5 cm και τη χρονική στιγµή t=0 διέρχεται από τη
θέση ισορροπίας του κινούµενο προς τη θετική κατεύθυνση.
Αυτό σηµαίνει ότι η εξίσωση της αποµάκρυνσής του έχει τη
µορφή x=x0ηµωt. Να βρείτε τις αντίστοιχες θέσεις του υλικού
σηµείου τις χρονικές στιγµές 1 s, 2 s, 3 s, και 4 s.
6. Σώµα πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ µε περίοδο T=2 s και πλάτος
x0=0,2 m. Όταν η αποµάκρυνση του είναι x1=+0,1m να βρείτε:
i)
την ταχύτητά του,
ii) την επιτάχυνσή του.
7. Η αποµάκρυνση ενός σώµατος που πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ
δίνεται σε συνάρτηση µε το χρόνο από τη σχέση x=0,2ηµ2πt
(S.I)
T
Να βρείτε τη χρονική στιγµή t= :
8
i)
την ταχύτητά του,
ii) την επιτάχυνσή του.
8. Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση ανάµεσα στα
άκρα Α και Β ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ µε µήκος =0,1m. Η
συχνότητα της ταλάντωσης είναι f=10Hz και τη χρονική στιγµή
t=0 s το κινητό έχει τη µέγιστη θετική αποµάκρυνση από τη
θέση ισορροπίας./
i)
Να γράψετε την εξίσωση x=f(t) της κίνησης.
ii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κινητού τη χρονική
στιγµή t=0 s.
Να θεωρήσετε ότι π2=10.
9. Ένα υλικό σηµείο εκτελεί Γ.Α.Τ µε περίοδο T=3 s και
εξίσωση αποµάκρυνσης x=x0 ηµωt. Τη χρονική στιγµή t=0 s το
υλικό σηµείο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του και έχει
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τη µέγιστη ταχύτητα (+υmax). Σε ποια χρονική στιγµή t1 η
ταχύτητα του υλικού σηµείου θα είναι +

υ0
2

για πρώτη φορά;

10. Ένα υλικό σηµείο εκτελεί Γ.Α.Τ µε περίοδο T=12 s και
εξίσωση αποµάκρυνσης x=x0 ηµωt. Να βρείτε:
i)
τη χρονική στιγµή κατά την οποία για πρώτη φορά
x
διέρχεται από τη θέση x=+ 0 ,
2
ii) τον απαιτούµενο, ελάχιστο χρόνο, για να κινηθεί το
x
υλικό σηµείο από τη θέση + 0 στη θέση +x0.
2
11. Η αποµάκρυνση, σε συνάρτηση µε τον χρόνο, ενός υλικού
σηµείου που εκτελεί Γ.Α.Τ δίνεται από τη σχέση x=10ηµ(

π
4

t),

(x σε cm, t σε s). Να υπολογίσετε:
i)
το πλάτος x0, την κυκλική συχνότητα ω και την περίοδο
T της ταλάντωσης
ii) την αποµάκρυνση x1, την ταχύτητα υ1 και την επιτάχυνση
α1 τη χρονική στιγµή t1=2 s,
iii) την ταχύτητα υ2 και την επιτάχυνση α2 στη θέση όπου η
αποµάκρυνση είναι x2=+5cm.
Να θεωρήσετε π2=10.
12. Ένα υλικό σηµείο εκτελεί Γ.Α.Τ µε εξίσωση κίνησης
x=3ηµ3πt (x σε cm, t σε s).
Να υπολογίσετε την
αποµάκρυνση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση τη χρονική
13
στιγµή t= s. να θεωρήσετε ότι π2=10.
18
13. Η αποµάκρυνση ενός σώµατος που εκτελεί Γ.Α.Τ δίνεται σε
συνάρτηση µε το χρόνο από τη σχέση x=0,2ηµ

π

t
(S.I). Να
2
βρείτε το χρόνο που µεσολαβεί από τη στιγµή που το σώµα,
καθώς αποµακρύνεται από τη θέση ισορροπίας του, βρίσκεται
σε θέση όπου η αποµάκρυνσή του είναι x=+0,1m, ώσπου να
βρεθεί στην ίδια θέση καθώς επιστρέφει προς τη θέση
ισορροπίας του.
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2η κατηγορία ασκήσεων: ∆ύναµη και Γ.Α.Τ (A.A.T)
Συνήθως σε αυτή την κατηγορία ζητείται να δείξουµε ότι το
ταλαντούµενο σύστηµά µας πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελέσει ένα σώµα
Γ.Α.Τ είναι η συνισταµένη των δυνάµεων που δέχεται σε µια
τυχαία θέση (δύναµη επαναφοράς), να δίνεται από τη σχέση
F=Fολ= -D x.

Για σώµα δεµένο σε οριζόντιο ελατήριο και εφόσον δεν
ασκούνται άλλες δυνάµεις π.χ τριβές ισχύει πάντα σε
οποιαδήποτε θέση Foλ=Fελ= - Κ.x που είναι της µορφής F= -D
x, άρα θα έχουµε Γ.Α.Τ.

Για σώµα όµως που είναι δεµένο είτε σε κατακόρυφο
ελατήριο είτε σε ελατήριο σε κεκλιµένο επίπεδο εντός πεδίου
βαρύτητας, τότε
i.
Θα βρίσκουµε τη θέση ισορροπίας ταλάντωσης από τη
σχέση ΣF=0
ii. Θα αποµακρύνουµε το σώµα σε µια τυχαία θέση και
θεωρώντας θετική τη φορά της µετατόπισης, θα υπολογίζουµε
τη συνισταµένη δύναµη. Αν προκύπτει ΣF= - D.x, τότε
πράγµατι θα έχουµε Γ.Α.Τ.
H παραπάνω µεθοδολογία θα εφαρµόζεται και κάθε φορά που
θέλουµε
να
αποδείξουµε
ότι
ένα
οποιοδήποτε
σώµα
πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ.
Εφαρµογή:
Για το κατακόρυφο ελατήριο
του σχήµατος να αποδείξετε
ότι
µόλις
το
αφήσουµε
ελεύθερο αυτό θα εκτελέσει
Γ.Α.Τ
και να υπολογίσετε
την περίοδο της ταλάντωσης
T.
Στη Θ.Ι.Τ το σώµα ισορροπεί
άρα ισχύει ΣF=0⇒Fελ=Β⇒
⇒Κx1=mg
(x1
είναι
η

0

Fελ
Fελ΄

x1

mg

x0

x

mg

Θ.Φ.Μ
Θ.Ι.Τ
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αποµάκρυνση από τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου).
Σε µια τυχαία θέση που απέχει απόσταση x από τη θέση
ισορροπίας της ταλάντωσης όπως φαίνεται στο σχήµα είναι:
ΣF=mg – Fελ΄⇒ ΣF=mg – Κ(x1+x) ⇒ ΣF=mg – Κx1 - Kx ⇒
⇒ΣF=- K x ⇒ΣF=- D·x µε D=K.
Πράγµατι παρατηρούµε ότι η συνολική δύναµη που ασκείται στο
σώµα είναι ανάλογη της αποµάκρυνσης και αντίθετη αυτής άρα
το σώµα θα εκτελέσει Γ.Α.Τ. Για την περίοδο T της
ταλάντωσης θα έχουµε:
T=2π

m
D

D
=K
→

T=2π

m όπου
K

Κ

είναι

η

σταθερά

του

ελατηρίου.
Εποµένως η περίοδος σώµατος δεµένου στο άκρο ελατηρίου
εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος (m) και το είδος του
ελατηρίου (Κ) και µάλιστα:
•

είναι ανάλογη µε την τετραγωνική ρίζα της µάζας του
σώµατος και
αντίστροφα ανάλογη µε την τετραγωνική ρίζα της σταθεράς του
ελατηρίου.

14.Ένα σώµα µάζας m=2Kg κάνει Γ.Α.Τ πλάτους x0=8m. Όταν το
σώµα βρίσκεται στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του, η
δύναµη επαναφοράς έχει µέτρο F=16N. Να βρείτε:
i)
τη σταθερά επαναφοράς D,
ii) τη µέγιστη ταχύτητα υmax του σώµατος,
iii) το µέτρο της δύναµης επαναφοράς όταν το µέτρο της
αποµάκρυνσης είναι x=3m.
iv) την περίοδο T της ταλάντωσης.
15. Ένα σώµα µάζας m=0,01Kg κάνει Γ.Α.Τ πλάτους x0=0,3m.
Στη θέση x=+0,1m η δύναµη επαναφοράς είναι ΣF=-20N. Να
βρεθεί η τιµή της ταχύτητας στη θέση αυτή.
16. Ένα µικρό σώµα µάζας m=0,01Kg κάνει Γ.Α.Τ και
τη
χρονική στιγµή t
η αποµάκρυνσή του είναι x=+2cm, ενώ η
επιτάχυνσή του είναι α=-8m/s2. Να υπολογιστούν:
i)
η περίοδος της ταλάντωσης
ii) η δύναµη επαναφοράς τη χρονική στιγµή t.
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17. To οριζόντιο ελατήριο
του σχήµατος έχει σταθερά
k=200 N/m. Σώµα µάζας m=2Kg
κινείται χωρίς τριβές µε
οριζόντια ταχύτητα µέτρου
υ=10m/s
και
πέφτει
στο
οριζόντιο
άκρο
του
ελατηρίου. Να υπολογίσετε
την
µέγιστη
παραµόρφωση
x0=A, του ελατηρίου.

m

υ

Κ,0
x0
Θ.Φ.Μ

18. Ένα σώµα µάζας m=10-2 Kg εκτελεί Γ.Α.Τ µε συχνότητα
f=25Hz. Να βρείτε την αποµάκρυνση, την ταχύτητα, την
επιτάχυνση και τη δύναµη επαναφοράς τη χρονική στιγµή
t=0,01 s, όταν η εξίσωση της αποµάκρυνσης είναι στο (S.I):
i)
x=0,1ηµωt
ii) x=0,1συνωt.
19. Σώµα µάζας m=0,2Kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο
επίπεδο δεµένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς
k=20N/m. Αν το σώµα αποµακρυνθεί λίγο από τη θέση
ισορροπίας του κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου
και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθερο:
i)
να δείξετε ότι το σώµα θα εκτελέσει Γ.Α.Τ
ii) να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης.
20. Σώµα µάζας m=0,2Kg ισορροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο
κατακόρυφου
ελατηρίου
σταθεράς
k=5N/m.
Αν
το
σώµα
αποµακρυνθεί λίγο από τη θέση ισορροπίας του κατά τη
διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου και στη συνέχεια αφεθεί
ελεύθερο:
i)
να δείξετε ότι το σώµα θα
εκτελέσει Γ.Α.Τ
ii)
να βρείτε την περίοδο της
ταλάντωσης.
x1
Fελ
21. To σώµα του σχήµατος έχει µάζα
m=2Kg και είναι στερεωµένο στο
ιδανικό
ελατήριο
σταθεράς
k=200N/m.
Το
άλλο
άκρο
του
ελατηρίου
είναι
στερεωµένο
στο
πάτωµα.
Αποµακρύνουµε
το
σώµα

x
x0
mg
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κατακόρυφα κατά x0 από τη θέση που αρχικά ισορροπεί.
i)
Να αποδείξετε ότι το σώµα από τη στιγµή που θα αφεθεί
ελεύθερο
και
µετά,
θα
εκτελέσει
απλή
αρµονική
ταλάντωση.
ii) Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης.
22. Το σώµα µάζας m=0,1Kg του
σχήµατος αρχικά ηρεµεί πάνω στο
λείο κεκλιµένο επίπεδο δεµένο
∆x
στο
ελεύθερο
άκρο
ελατηρίου
σταθεράς
k=10N/m.Αν
το
αποµακρύνουµε λίγο από τη θέση
του κατά τη διεύθυνση του άξονα
Fελ
του ελατηρίου:
mg
i)
να
αποδείξετε
ότι
θα
x
εκτελέσει Γ.Α.Τ
φ
ii) να βρείτε τη περίοδο της
ταλάντωσής του.
23. To σώµα του σχήµατος µάζας m=4Kg είναι δεµένο στα
ελεύθερα άκρα των ελατηρίων µε
m
σταθερές K1=100 N/m και K2=300 N/m,
Κ1
Κ2
τα οποία έχουν το φυσικό τους
µήκος. Το σώµα εκτρέπεται από τη
x
F1 F2
θέση
ισορροπίας
του
κατά
τη
διεύθυνση των ελατηρίων και στη
συνέχεια αφήνεται ελεύθερο. Αν το
δάπεδο είναι λείο, να δικαιολογήσετε γιατί το σώµα εκτελεί
Γ.Α.Τ και να υπολογίσετε την περίοδό της.
24. Το σώµα του σχήµατος µάζας
x2
m=1Kg αρχικά ηρεµεί στη θέση Α
Κ
x
Κ2
1
1
πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο,
δεµένο
στα
ελεύθερα
άκρα
ελατηρίων µε σταθερές k1=10 N/m
και k2=6 N/m. Αποµακρύνουµε το
F1 Α F2
σώµα από τη θέση ισορροπίας του
στη διεύθυνση των ελατηρίων και
x
στη
συνέχεια
το
αφήνουµε
F΄2
F΄1
ελεύθερο.
i)
Να αποδείξετε ότι το σώµα θα
εκτελέσει Γ.Α.Τ
ii) Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης
iii) Να βρείτε τη µέγιστη κινητική ενέργεια του σώµατος.
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25 Το σώµα του σχήµατος έχει µάζα
Ε
m=1Kg και αρχικά ηρεµεί πάνω στο
λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο στο
ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς
Fελ
Fηλ
k=64 N/m. Το σώµα είναι φορτισµένο
-3
µε φορτίο Q=64 10
C και βρίσκετε
µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης µέτρου Ε=1000 Ν/C
παράλληλης µε
τον άξονα του ελατηρίου. Αν το ηλεκτρικό
πεδίο καταργηθεί, να αποδείξετε ότι το σώµα θα εκτελέσει
Γ.Α.Τ και να βρείτε το πλάτος και την περίοδο της
ταλάντωσης καθώς και τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. Μετά
από πόσο χρόνο από τη στιγµή κατάργησης του ηλεκτρικού
πεδίου το σώµα αποκτά τη µέγιστη ταχύτητα;
26. Τα ελατήρια του σχήµατος είναι
όµοια σταθεράς k=100 N/m το καθένα
k,0
και αρχικά έχουν το φυσικό τους µήκος
Θ.Φ.Μ.(1,2)
0. Στη συνέχεια το σώµα µάζας m=4Kg
x1
O
ισορροπεί στη θέση Ο.
i)
Να υπολογίσετε την παραµόρφωση x1 k,
0
των ελατηρίων στη θέση Ο.
ii) Αν αποµακρύνουµε το σώµα από τη
θέση
Ο
κατακόρυφα
και
το
αφήσουµε ελεύθερο, να αποδείξετε ότι θα κάνει Γ.Α.Τ
και να βρείτε την περίοδό της.
∆ίνεται g=10m/s2.
Θ.Φ.Μ.(2)
27. Το σώµα του σχήµατος, µάζας
m=2Kg, είναι δεµένο στα ελεύθερα
x2
k2
άκρα των δυο ελατηρίων, τα οποία
Θ.Φ.Μ.(1)
έχουν σταθερές k1=50 N/m και k2=150
x1
N/m, και ισορροπεί πάνω στο λείο
m
κεκλιµένο επίπεδο. Αν αποµακρύνουµε
k1
x
το σώµα από τη Θ.Ι.Τ κατά µήκος του
κεκλιµένου
επιπέδου
και
στην
συνέχεια το αφήσουµε ελεύθερο, να
Θ.I.T.
αποδείξετε ότι θα κάνει Γ.Α.Τ και να
φ
βρείτε την περίοδό της.
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28.Το σώµα m2 του σχήµατος έχει µάζα
m2=4Kg και απέχει από το έδαφος
h=3,2m. Κόβουµε το νήµα που συνδέει
το σώµα µάζας m2 µε το σώµα µάζας
m1=1Kg και µέχρι το σώµα µάζας m2 να
φτάσει στο έδαφος, το σώµα µάζας m1
έχει
κάνει
τέσσερις
πλήρεις
ταλαντώσεις. Να βρείτε το πλάτος A
της ταλάντωσης του σώµατος µάζας m1.
∆ίνονται: g=10m/s2, π2=10.
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Κ
Θ.Φ.Μ.(1,2)

m1
m2
h

29. Το σώµα του σχήµατος µάζας
Θ.Ι.Τ
m=0,1Kg ηρεµεί στη θέση Α πάνω
Κ1,0,1 x=0 Κ2,0,2
στο λείο οριζόντιο επίπεδο. Τα
ελατήρια έχουν το φυσικό τους
µήκος και σταθερές k1=10 N/m και
k2=30 N/m. Το σώµα είναι δεµένο στο ελατήριο k1, ενώ απλά
ακουµπά στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου σταθεράς k2.
∆ίνουµε οριζόντια ταχύτητα στο σώµα στη διεύθυνση των
αξόνων των ελατηρίων. Να βρείτε την περίοδο της περιοδικής
κίνησης του σώµατος.
30. Κύλινδρος έχει ύψος h=20 cm και ισορροπεί βυθισµένος
κατά ένα µέρος του µέσα σε νερό, µε τον άξονά του
κατακόρυφο. Πιέζουµε τον κύλινδρο λίγο προς τα κάτω και
στην συνέχεια τον αφήνουµε ελεύθερο. Να αποδείξετε ότι ο
κύλινδρος θα κάνει Γ.Α.Τ και να βρείτε την περίοδό της.
∆ίνονται: πυκνότητα κυλίνδρου dκ=800Kg/m3, πυκνότητα νερού
dν=1000Kg/m3,g=10 m/s2.
31. O συµπαγής µεταλλικός κύλινδρος του
σχήµατος, µε πυκνότητα d=2.104 Kg/m3,
Κ
ύψος h=0,1m και εµβαδόν βάσης
s=5.10 -4
m2,είναι κρεµασµένος από το ελεύθερο
x1
άκρο του ελατηρίου σταθεράς k=350 N/m.
Το
δοχείο
περιέχει
υγρό
που
έχει
πυκνότητα dυγ=10 4 Κg/m 3 και ο κύλινδρος
x
ισορροπεί βυθισµένος κατά το µισό του.
i)
Να βρείτε τη δύναµη του ελατηρίου
όταν ο κύλινδρος ισορροπεί
ii) Να αποδείξετε ότι αν µετατοπίσουµε λίγο τον κύλινδρο
κατακόρυφα και στη συνέχεια τον αφήσουµε ελεύθερο, ο
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κύλινδρος θα κάνει Γ.Α.Τ. Θεωρούµε ότι η στάθµη του
υγρού παραµένει σταθερή και ότι οι τριβές είναι
αµελητέες.
iii) Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης του
κυλίνδρου.
3η κατηγορία ασκήσεων: Όταν δυο σώµατα που βρίσκονται σε
επαφή πραγµατοποιούν ταυτόχρονα Γ.Α.Τ.

Τότε σε αυτή την περίπτωση και για
i)
κάτω από τη Θ.Ι.Τ ισχύει
ΣF=Β-Ν ή
A
-D.x=m.g-N ή Ν=m.g+D.x≠0, άρα το
πάνω σώµα αποκλείεται να χάσει την
επαφή του µε την κάτω επιφάνεια
αφού Ν≠0, όταν αυτά βρίσκονται κάτω -A
από τη Θ.Ι.Τ.
Προσέξτε εδώ ότι η σταθερά D,
αναφέρεται µόνο στο µικρό σώµα που
µελετάµε την κίνησή του και όχι στο
σωµάτων.

N

B

X
(+)

N

Θ.Ι.Τ

X
(+)

B

σύστηµα

των

δυο

ii)
πάνω από τη Θ.Ι.Τ ισχύει ΣF= Ν-Β ή -D.x=N-m.g ή Ν=m.g
-D.x, άρα πάνω από τη θέση ισορροπίας ταλάντωσης το σώµα
µπορεί να χάσει την επαφή του µε την επιφάνεια και αυτό
µπορεί να γίνει όταν Ν=0.
32. Το σώµα µάζας m1=6Kg είναι
m2
m1
δεµένο στο ελεύθερο άκρο του
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς
k=100N/m.Πάνω
στο
σώµα
m1
βρίσκεται σώµα µάζας m2=4Kg. Το
σύστηµα των δυο σωµάτων εκτελεί
Γ.Α.Τ. Να βρείτε τη σταθερά
επαναφοράς για το σύστηµα των
δυο σωµάτων και για κάθε σώµα χωριστά.

Θ.Φ.Μ
Θ.Ι.Τ
x

33. Μια οριζόντια επιφάνεια κάνει κατακόρυφη Γ.Α.Τ µε
περίοδο T=2π sec Πάνω στην επιφάνεια βρίσκεται ένα σώµα
µάζας m.

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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i)

ii)
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Να αποδείξετε ότι αποκλείεται το σώµα να χάσει την
επαφή του µε την επιφάνεια όσο αυτή κινείται κάτω από
τη θέση ισορροπίας της.
Να βρείτε το µέγιστο πλάτος ταλάντωσης, ώστε το σώµα
να µην χάνει την επαφή του µε την επιφάνεια.

34. ∆ίσκος µάζας m∆=0,1 Kg είναι δεµένος στην ελεύθερη άκρη
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=40N/m. Πάνω στο δίσκο
τοποθετείται σώµα µάζας m=0,3 Kg. Να βρείτε τη µέγιστη τιµή
του πλάτους της Γ.Α.Τ που µπορεί να εκτελεί ο δίσκος χωρίς
να χάνει το σώµα την επαφή µ’ αυτόν.

35. Τα σώµατα του σχήµατος µε µάζες
m1=0,2Kg και m2=0,8Kg ηρεµούν δεµένα στα
άκρα του κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς
Να βρείτε πόσο το πολύ
k=100N/m.
µπορούµε να σπρώξουµε το σώµα µάζας m1
προς τα κάτω, ώστε, όταν το αφήσουµε
ελεύθερο, µόλις και να µη σηκωθεί από το
δάπεδο το σώµα µάζας m2.
4η κατηγορία ασκήσεων:
Γ.Α.Τ.
ενεργειακά,
κινητικής ενέργειας Κ
σε συνάρτηση µε το
αποµάκρυνση x.

m1
Κ
m2

Είναι οι ασκήσεις όπου µελετάµε την
χρησιµοποιώντας
τους
τύπους
της
και της δυναµικής ενέργειας U, είτε
χρόνο είτε σε συνάρτηση µε την

36.. Ένα σώµα πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ µε πλάτος x0=2m. Να
βρείτε την αποµάκρυνση x όταν η κινητική του ενέργεια είναι
ίση µε τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης.
37. Σώµα πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ µε πλάτος x0=0,2m. Αν η
µέγιστη τιµή της δύναµης επαναφοράς είναι F=100N, να βρείτε
την ενέργεια της ταλάντωσης.
38. Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους
x0=0,2 2 m. Να προσδιορίσετε σε ποια σηµεία της τροχιάς του
η κινητική ενέργεια ταλάντωσης είναι:
i)
ίση µε τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης
ii) τριπλάσια από τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης.
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39. Ένα κινητό που εκτελεί Γ.Α.Τ έχει µάζα m=1 Kg
και η
συχνότητα ταλάντωσής του είναι f=2 Hz.
i)
Να βρεθεί η σταθερά επαναφοράς του D
ii) Να υπολογιστεί η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης όταν η
δύναµη επαναφοράς είναι F=20N.
Να θεωρηθεί ότι π2=10.
40. Σώµα µάζας m=0,2Kg πραγµατοποιεί Γ.Α.Τ µε πλάτος x0=0,2
m και περίοδο T=2π sec. Να βρείτε:
i)
τη σταθερά επαναφοράς,
ii) την ενέργεια ταλάντωσης.
41. Να βρείτε το λόγο της κινητικής ενέργειας ενός σώµατος
που
πραγµατοποιεί
Γ.Α.Τ
προς
τη
δυναµική
ενέργεια
ταλάντωσης όταν:
i)
x=x0 /2
ii) υ=υmax /2
42. Ένα σώµα µάζας m=2Kg είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο
οριζόντιου ελατηρίου και εκτελεί Γ.Α.Τ µε περίοδο T=0,2 π
sec και πλάτος x0=0,1 m. Να βρεθούν:
i)
η σταθερά του ελατηρίου
ii) η ενέργεια ταλάντωσης.
2
Kg εκτελεί Γ.Α.Τ πλάτους x0=10 m. Όταν
3
έχει αποµάκρυνση x=+6 m,δέχεται δύναµη µε µέτρο
Να υπολογίσετε:
µέτρο της ταχύτητας του σώµατος στη θέση αυτή
λόγο Κ/U για την ίδια θέση.

43. Σώµα µε µάζα m=
το σώµα
F=225N.
i)
το
ii) το

44. Υλικό σηµείο εκτελεί Γ.Α.Τ µε εξίσωση αποµάκρυνσης x=x0
ηµωt. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής προς τη δυναµική
του ενέργεια ταλάντωσης, Κ/U, τις χρονικές στιγµές:
i)
t=T/4
ii) t=T/3.

45. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=600Ν/m και µάζας m=30gr,
βρίσκεται πάνω σε τραπέζι. Σε ποιο ύψος θα αναπηδήσει αυτό
αν το συµπιέσουµε κατά 5cm από τη θέση φυσικού του µήκους
και το αφήσουµε ελεύθερο;
g=10m/s2.
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5η κατηγορία ασκήσεων: Είναι οι ασκήσεις όπου έχουµε κρούση
ή έκρηξη και κατόπιν Γ.Α.Τ.

Όταν το σώµα είναι δεµένο σε οριζόντιο ελατήριο τότε η
Θ.Ι.Τ, πριν και µετά την κρούση παραµένει η ίδια είτε η
κρούση είναι ελαστική είτε είναι πλαστική. Αυτό σηµαίνει
ότι αν το σώµα βρίσκεται αρχικά στη Θ.Ι.Τ τότε και το
συσσωµάτωµα που προκύπτει αµέσως µετά την κρούση βρίσκεται
στη Θ.Ι.Τ. δηλαδή
ότι αµέσως µετά την κρούση η δυναµική
ενέργεια ταλάντωσης είναι U=0. Τότε από την Α.∆.Ε για την
ταλάντωση θα έχουµε Κ+U=U0 ή Κ=U0, όπου Κ είναι η κινητική
ενέργεια του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση.

Όταν όµως το σώµα µας είναι δεµένο σε κατακόρυφο
ελατήριο ή σε ελατήριο σε κεκλιµένο επίπεδο τότε αν:
i)
Η κρούση είναι ελαστική η Θ.Ι.Τ δεν µεταβάλλεται
µετά την κρούση,
ii)
Όµως η κρούση είναι πλαστική πρέπει να βρούµε την
καινούργια θέση ισορροπίας ταλάντωσης και αυτό άµεσα
σηµαίνει ότι αµέσως µετά την κρούση το συσσωµάτωµα έχει
δυναµική ενέργεια δηλαδή ισχύει U≠0.

46.
Σώµα
µάζας
m1=2
Kg
ισορροπεί δεµένο στην ελεύθερη
άκρη
οριζόντιου
ελατηρίου
Κ,0
m1
υ2
m2
σταθεράς k=800N/m. Σώµα µάζας
m2=6 Kg κινείται οριζόντια στη
x0
διεύθυνση του ελατηρίου και
συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα
µάζας
m1.
Να
βρείτε
την
ταχύτητα υ2 που πρέπει να έχει
το σώµα µάζας m2
ακριβώς πριν
την κρούση, ώστε το συσσωµάτωµα να κάνει Γ.Α.Τ µε πλάτος
Α=0,05m. (Τριβές δεν υπάρχουν).
47. Σώµα µάζας m=2Kg δένεται στη µια άκρη κατακόρυφου
ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/m, που το άλλο άκρο του είναι
δεµένο σε ακλόνητο σηµείο. Αν τη στιγµή που δένεται το σώµα
το ελατήριο είναι στη Θ.Φ.Μ του και στη συνέχεια το
αφήσουµε ελεύθερο να υπολογίσετε
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α)τη µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου
β)τη θέση ισορροπίας του και
γ)τη µέγιστη ταχύτητα υmax , που θα αποκτήσει το σώµα καθώς
θα ταλαντώνεται.
48. Σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=600Ν/m που το ένα
άκρο του είναι στερεωµένο στο έδαφος αφήνουµε να πέσει σώµα
µάζας m=1,5Kg,
α)ακριβώς πάνω από την ελεύθερη άκρη του και
β)από ύψος h=1m από την ελεύθερη άκρη του.
Να υπολογίσετε και στις δυο περιπτώσεις τη µέγιστη
συσπείρωση του ελατηρίου, καθώς και τη µέγιστη δύναµη του
ελατηρίου Fελ.
49. Σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=440Ν/m και από ύψος
h=0,8m από το ελεύθερο άκρο του αφήνεται να πέσει σώµα
µάζας m=2,5Kg. Να υπολογίσετε
α)την υmax και
β)τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου x0=A
( g=10m/s2).
50. Σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς Κ=450Ν/m που η µια του
άκρη είναι δεµένη σε ακλόνητο σηµείο, στην άλλη του άκρη
δένεται σώµα µάζας m=1Kg. Αν στο σώµα εξασκείται σταθερή
οριζόντια δύναµη F=180Ν και το ελατήριο επιµηκύνεται να
υπολογίσετε
α)Την µέγιστη ταχύτητα του σώµατος και
β)Τη µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου. Τριβές αµελητέες.
51. Σώµα µάζας m=2Kg δένεται
στην
ελεύθερη
άκρη
0
κατακόρυφου
ελατηρίου
σταθεράς Κ και µήκους 0=0,8m.
Αποµακρύνουµε το σώµα µε το
ελατήριο κατά γωνία φ=900,
Fελ
από
την
αρχική
του
θέση
ισορροπίας και το αφήνουµε x0
υ
ελεύθερο.
Αν στο κατώτερο σηµείο της
mg
τροχιάς που διαγράφει το σώµα
το µήκος του ελατηρίου είναι
=0,9m, να υπολογίσετε τη σταθερά Κ του ελατηρίου.

Θ.Φ.Μ
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52. Σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς Κ=160Ν/m και φυσικού
µήκους
0=38cm,
δένεται
σώµα
µάζας
m=0,2Kg
που
περιστρέφεται µε σταθερή συχνότητα f=1Ηz.
Να υπολογίσετε
τη µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου. (π2=10). Πόση είναι
τότε η δύναµη επαναφοράς του ελατηρίου;

53.
Το
ελατήριο
του
σχήµατος
βρίσκεται στην οριζόντια θέση στην
0
οποία έχει
το φυσικό του µήκος
S
0=60cm.
Στην άκρη του ελατηρίου έχουµε δέσει
δαχτυλίδι µάζας m=3Kg που µπορεί να
ολισθαίνει στον κατακόρυφο οδηγό του
υ
σχήµατος.
Να
υπολογίσετε
την
ταχύτητα του δαχτυλιδιού
αν το
αφήσουµε ελεύθερο από την οριζόντια θέση και όταν θα έχει
διανύσει πάνω στον οδηγό απόσταση S=45cm. ∆ίνεται η σταθερά
του ελατηρίου Κ=900Ν/m.
54.Σφαίρα
µάζας
m=1Kg
βρίσκεται
µεταξύ
των
δυο
m
Κ1
Κ2
οριζόντιων
ελατηρίων
του
σχήµατος και ισορροπεί. Τα
ελατήρια
έχουν
αντίστοιχα
σταθερές Κ1=40Ν/m και Κ2=60Ν/m
υ
και αρχικά έχουν και τα δυο
το φυσικό τους µήκος.
Αποµακρύνουµε τη σφαίρα προς
τα δεξιά κατά x=0,4m. Να
x
υπολογίσετε την ταχύτητα του
σώµατος όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του. Πόση θα
ήταν αυτή αν υπήρχε και τριβή µε µ=0,38;
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55. α)Για το σύστηµα των ελατηρίων
του σχήµατος είναι Κ1=40Ν/m και
Κ2=60Ν/m. Αν m=2Kg ποια µεταβολή
Κ1
µήκους
έχουν
υποστεί
τα
δυο
ελατήρια
στη
θέση
που
τοσώµα
ισορροπεί, αν τα ελατήρια
x
m
αρχικά έχουν το φυσικό τους µήκος;
β)Αν ανυψώσουµε το σώµα από
Κ2
τη θέση που ισορροπεί στη θέση
που το Κ1 έχει το φυσικό του µήκος
και το αφήσουµε ελεύθερο ποια θα
είναι η µέγιστη µεταβολή µήκους των δυο ελατηρίων;
56. Για το σύστηµα των ελατηρίων
του σχήµατος είναι Κ1=800Ν/m και
Κ2=200Ν/m Αν η µάζα του
σώµατος είναι m=5Kg και αφήσουµε
τη µάζα να κινηθεί από τη θέση που
τα
ελατήρια έχουν το φυσικό τους
µήκος
να υπολογιστεί η µέγιστη
επιµήκυνση του συστήµατος των δυο
ελατηρίων.

Κ1

Κ2
Θ.Φ.Μ.(1,2)

m

57.
Σώµα
µάζας
m=2Kg
ρίχνεται
κατά τη διεύθυνση
m
του
άξονα
οριζόντιου
ελατηρίου
σταθεράς
Κ=200Ν/m µε υmax=2m/s.
Να βρείτε τη µέγιστη συσπείρωση του
υπάρχουν τριβές.
58.
Σφαίρα
µάζας
m=1Kg,
κινείται µε ταχύτητα υmax=5m/s
όταν
απέχει
από
οριζόντιο
ελατήριο απόσταση S=3,9m. Αν ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης
σφαίρας οριζόντιου ελατηρίου
είναι
µ=0,3 και η µέγιστη
συµπίεση του ελατηρίου είναι
x0=10cm,
να
υπολογίσετε
τη
σταθερά Κ του ελατηρίου.

Θ.Φ.Μ.(1,2)

Κ
ελατηρίου

m

Κ
s

x0
Θ.Φ.Μ

αν

δεν
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59. Σώµα µάζας m=2Kg κινείται
µε ταχύτητα υmax= 8 m/s, τη
στιγµή που χτυπάει σε ελατήριο
σταθεράς Κ=80Ν/m.
Αν µ =0,2 να υπολογιστεί η
µέγιστη συσπείρωση x0
του
ελατηρίου.

m
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υ0 Κ
x0

Θ.Φ.Μ

60. Σώµα µάζας m=6Kg είναι δεµένο στη µια άκρη οριζόντιου
ελατηρίου σταθεράς Κ=600Ν/m. Στο σώµα ασκούµε δύναµη και
συσπειρώνουµε το ελατήριο κατά x1=0,2m. Αν αφήσουµε
ελεύθερο το σώµα απ’ εκείνη τη θέση να κινηθεί ποια θα
είναι η ταχύτητά του στη θέση που το ελατήριο θα είναι
επιµηκυµένο κατά 12cm;
61. Σώµα µάζας m κινείται µε ταχύτητα υmax=10 m/s, σε λείο
οριζόντιο επίπεδο κατά µήκος οριζόντιου ελατηρίου που η
άλλη του άκρη είναι στερεωµένη σε ακλόνητο σηµείο. Να
υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος στο µισό της µέγιστης
συσπείρωσης.

62. Σώµα µάζας 4 kg
s
ξεκινά από το ψηλότερο
Κ
σηµείο
ενός
λείου
30°
κεκλιµένου
επιπέδου,
όπως
φαίνεται
στο
σχήµα. Το µήκος του κεκλιµένου επιπέδου είναι s = 0,4 m και
η σταθερά του ελατηρίου είναι Κ = 100 N/m. Αν και το
οριζόντιο δάπεδο είναι λείο, να βρείτε
α. πόση είναι η ταχύτητα του σώµατος στη βάση του κεκλιµένου
επιπέδου.
β. πόσο θα συσπειρωθεί το ελατήριο.
(Υπουργείου)
63. Το ακίνητο σώµα του σχήµατος,
ακουµπά στο ελατήριο
που έχει συσπειρωθεί κατά 5 cm.
ελεύθερο. Αν η σταθερά του ελατηρίου
τριβές αµελητέες, να βρείτε:
α. πόση είναι η δυναµική ενέργεια του

έχει µάζα 2,5 kg και
Αφήνουµε το ελατήριο
είναι 1000 N/m και οι
ελατηρίου.
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β. πόση είναι η ταχύτητα του σώµατος, τη στιγµή
που το ελατήριο αποκτά το αρχικό του µήκος.
γ. αν ο συντελεστής τριβής είναι 0,2, πόσο διάστηµα θα
διανύσει το σώµα από τη στιγµή που το αφήνουµε ελεύθερο
µέχρι να σταµατήσει.
(Υπουργείου)

64. Από τη βάση λείου κεκλιµένου
επιπέδου εκτοξεύεται
σώµα µάζας
4 kg µε ταχύτητα 5 m/s. Το σώµα
συγκρούεται
µε
το
ελατήριο
σταθεράς
100
Ν/m
και
το
παραµορφώνει κατά 0,2 m. Αν η
γωνία κλίσης του επιπέδου είναι υ0
30° να βρείτε
30°
α. πόσο απέχει η αρχική θέση του
σώµατος από το ελεύθερο άκρο
του ελατηρίου.
β. πόση είναι η βαρυτική δυναµική ενέργεια του σώµατος, κατά
τη στιγµή της µέγιστης παραµόρφωσης του ελατηρίου. Να
θεωρήσετε ότι Εδυν = 0 στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου.
γ. µε πόση ταχύτητα το σώµα θα επιστρέψει στην αρχική του
θέση.
(Υπουργείου)
65. Ένα αεροπλάνο µε m=2000Kg προσγειώνεται σε ακίνητο
αεροπλανοφόρο µε υmax=216Κm/h. Τη στιγµή της προσγείωσης
ένας γάντζος που βρίσκεται στην ουρά του αεροπλάνου πιάνεται
στο ένα άκρο ελατηρίου του οποίου το άλλο άκρο είναι
στερεωµένο στο διάδροµο προσγειώσεων. Έτσι το αεροπλάνο
σταµατάει αφού διανύσει διάστηµα x=100m.
Λίγο αργότερα ένα πανοµοιότυπο αεροπλάνο προσγειώνεται µε
την ίδια ταχύτητα και µε τον ίδιο τρόπο. Τώρα όµως ύστερα
από διάστηµα x1=50m ο γάντζος σπάει. Ποια είναι η ταχύτητα
που έχει το δεύτερο αεροπλάνο τη στιγµή που έσπασε ο
γάντζος;
Να θεωρηθεί ότι οι παραµορφώσεις υπακούουν στο νόµο του
Hooke και ότι τριβές δεν υπάρχουν.
(εξετ.1984)
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66. Σώµα µάζας m = 2 kg
αφήνεται να
Α
γλιστρήσει από το σηµείο Α
κατά
µήκος
του
τεταρτοκυκλίου
που
έχει
ακτίνα R = 0,4 m. Το σώµα
περνάει από το άκρο Γ του
τεταρτοκυκλίου µε ταχύτητα
Γ
Z
υΓ = 2 m/s.
α. Πόση θερµότητα παράχθηκε, εξ αιτίας της τριβής, κατά τη
µετακίνηση του σώµατος από τη θέση Α στη θέση Γ;
β. Κατά µήκος της ΓΖ υπάρχει απαραµόρφωτο ιδανικό ελατήριο,
σταθεράς k = 100 Ν/m, που το ένα του άκρο είναι στο Γ και
το άλλο είναι στερεωµένο. Αν ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ σώµατος και οριζόντιου επιπέδου κατά τη
διαδροµή ΓΖ είναι η = 0,5, πόση είναι η µέγιστη
συσπείρωση που θα υποστεί το ελατήριο;
67. Από ύψος h = 1,2 m πάνω από το ελεύθερο άκρο κατακόρυφου
ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k = 100 N/m, αφήνεται να πέσει
ελεύθερα σώµα µάζας m = 1 kg. Να βρείτε:
α. τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
β. το µέτρο της µέγιστης δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο
σώµα.
γ. το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας που αποκτά το σώµα.
Αντιστάσεις δεν υπάρχουν.
68. Το ένα άκρο οριζόντιου
ιδανικού
ελατηρίου,
m
σταθεράς k = 800 Ν/m, είναι
F
συνδεδεµένο
σε
ακλόνητο
σηµείο και το άλλο µε σώµα
µάζας m = 2 kg. Το σύστηµα
ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και το ελατήριο έχει
το φυσικό του µήκος. Ασκούµε στο σώµα σταθερή οριζόντια

δύναµη F παράλληλη στον άξονα του ελατηρίου µέτρου
F = 160 N. Να βρείτε:
α. τη µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου.
β. το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας που αποκτά το σώµα.
69. Ένα ελατήριο είναι κατακόρυφο µε το κάτω άκρο του
στερεωµένο. Στο άλλο άκρο του είναι τοποθετηµένο σώµα βάρους
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Β = 10 Ν και ισορροπεί. Η σταθερά του ελατηρίου είναι k =
200 Ν/m.
α. Πόση ενέργεια πρέπει να δαπανήσει ένας άνθρωπος για να
προκαλέσει νέα συσπείρωση του παραµορφωµένου ελατηρίου
κατά x2 = 5 cm;
β. Aν ο άνθρωπος αφήσει το ελατήριο ελεύθερο, σε ποιο ύψος
θα φθάσει το σώµα;
γ. Να απαντήσετε στο ερώτηµα (β), αν x2 = 7 cm ή x2 = 3 cm
70. Σώµα µάζας m1 = 1 kg
ισορροπεί
τοποθετηµένο
στο
m1
x1
ελεύθερο πάνω άκρο κατακόρυφου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k =
100 Ν/m. Το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι στερεωµένο στο
δάπεδο. Τοποθετούµε πάνω στο
σώµα µάζας m1 ένα άλλο σώµα
µάζας m2 = 3 kg.
α.
Πόση
είναι
η
δυναµική
ενέργεια του ελατηρίου πριν από την τοποθέτηση του
σώµατος µάζας m2;
β. Πόσο είναι το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας που αποκτά το
σύστηµα των µαζών m1 και m2;
γ. Πόση είναι η µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου;

71. Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 200 Ν/m είναι στερεωµένο
µε το ένα του άκρο στη βάση λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας
κλίσεως φ = 30°. Ο άξονας του ελατηρίου είναι παράλληλος µε
τη διεύθυνση του κεκλιµένου επιπέδου. Στο ελεύθερο άκρο του
ελατηρίου τοποθετούµε σώµα βάρους Β = 40 Ν και το σύστηµα
ισορροπεί πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο.
α. Πόση ενέργεια πρέπει να δαπανήσει ένας άνθρωπος, για να
προκαλέσει νέα συσπείρωση του παραµορφωµένου ελατηρίου
κατά x2 = 0,2 m;
β. Αν ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο το ελατήριο, πόση απόσταση
θα διανύσει το σώµα κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου
µέχρι να µηδενιστεί στιγµιαία η ταχύτητά του για πρώτη
φορά;
72. Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k είναι τοποθετηµένο στην
κορυφή κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσεως φ = 30°, µε το

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

31

ανώτερο άκρο του ακλόνητα στερεωµένο. Σώµα µάζας m = 1 kg
εκτοξεύεται από τη βάση του κεκλιµένου επιπέδου, προς τα
πάνω κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, µε αρχική
ταχύτητα µέτρου υmax = 12 m/s. Ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ σώµατος - κεκλιµένου επιπέδου είναι ίσος µε
3
µ=
. Το σώµα έρχεται σ’ επαφή µε το ελεύθερο άκρο του
3
ελατηρίου µετά από διαδροµή s = 2,2 m. Να βρείτε
α. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή που έρχεται
σ’ επαφή µε το ελατήριο.
β. τη σταθερά k του ελατηρίου, αν το σώµα ηρεµήσει στιγµιαία
αφού διανύσει ανεβαίνοντας συνολική απόσταση s1 = 2,6 m.
γ. το ρυθµό µεταβολής της κινητικής και της δυναµικής
ενέργειας του σώµατος τη στιγµή που έρχεται σ’ επαφή µε
το ελατήριο.
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα.
73. Η σφαίρα του σχήµατος
µάζας m=2Kg κινείται µε
2
ταχύτητα υmax=5m/s, προς
τα
δυο
ελατήρια
µε
σταθερές
Κ1=1000Ν/m
και
1
υ0
Κ2=3000Ν/m.
Μόλις το πρώτο ελατήριο
συµπιεστεί
κατά
x1=0,2m
αρχίζει να συµπιέζεται και
το δεύτερο. Να βρεθεί η µέγιστη συµπίεση x2 του δεύτερου
ελατηρίου. Τριβές αµελητέες.

Κ

Κ

m

74. Θεωρούµε κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο ΑΒ ακτίνας R=2m που
εφάπτεται στο κάτω άκρο του Β µε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Σώµα µάζας m1=4Kg αφήνεται να γλιστρήσει κατά µήκος του
τεταρτοκυκλίου
από το άνω άκρο Α. Το σώµα περνάει από το
σηµείο Β του τεταρτοκυκλίου µε ταχύτητα υΒ=5m/s και
συνεχίζει να κινείται κατά µήκος της οριζόντιας εφαπτοµένης
του τεταρτοκυκλίου στο σηµείο Β.
Αφού
διανύσει
διάστηµα
S=0,6m
στο
οριζόντιο
επίπεδο
συγκρούεται πλαστικά µε µάζα m2=6Kg που είναι δεµένο στο
ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=250Ν/m, το
οποίο έχει το άλλο του άκρο στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο.
Τα σώµατα µετά την πλαστική κρούση κινούνται ως µια µάζα και
το ελατήριο συσπειρώνεται
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Να υπολογιστούν:
Α)Η θερµότητα που παράχθηκε εξαιτίας της τριβής κατά την
κίνηση στο τεταρτοκύκλιο
Β)Το ποσοστό της αρχικής µηχανικής ενέργειας που µετατράπηκε
σε θερµότητα εξαιτίας της πλαστικής κρούσης
Γ)Τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
(Εξετ. 1992)
75. Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=1,6m και
γωνίας κλίσης φ=300, αφήνεται να ολισθήσει σώµα µάζας
m1=1Kg. Στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου το σώµα συναντάει
λείο οριζόντιο επίπεδο στο οποίο και κινείται µέχρι να
συγκρουστεί πλαστικά µε σώµα m2=4Kg, το οποίο ήταν αρχικά
ακίνητο. Το συσσωµάτωµα κινούµενο συναντάει και συσπειρώνει
ιδανικό ελατήριο Κ=1000Ν/m που είναι οριζόντιο και έχει
µόνιµα στερεωµένη τη µια του άκρη. Αν ο συντελεστής τριβής
3
ολίσθησης
µε
το
κεκλιµένο
επίπεδο
είναι
µ=
να
4
υπολογιστούν
α)Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου
β)το % ποσοστό της ελάττωσης της αρχικής µηχανικής ενέργειας
του σώµατος m1 κατά την ολίσθησή του στο κεκλιµένο επίπεδο.
(Εξετ. 1989)
76. Από την κορυφή λείου κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσεως
φ=300 στερεώνεται δια µέσου ιδανικού ελατηρίου σώµα µάζας
m1=2Kg και το σύστηµα ισορροπεί πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο.
Από τη βάση του κεκλιµένου επιπέδου κινείται προς τα πάνω
σώµα µάζας m2=3Kg και αρχικής ταχύτητας υmax=5m/s που έχει
τη διεύθυνση του ελατηρίου. Τα δυο σώµατα συγκρούονται
κεντρικά και η κρούση είναι πλαστική.
Η αρχικά απόσταση των δυο σωµάτων είναι S=0,9m. Αν η µέγιστη
συσπείρωση του ελατηρίου µετά την κρούση είναι 0,2m να
υπολογιστεί η σταθερά Κ του ελατηρίου. (Εξετ. 1985).
77. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς
Κ=800Ν/m, έχει την κάτω του άκρη
δεµένη σε οριζόντιο δάπεδο ενώ
στην άλλη άκρη του βρίσκεται σώµα
µάζας m=5Kg που αρχικά ισορροπεί.
Με το χέρι µας κατεβάζουµε το σώµα
κατά ∆=0,2m
α)Ποιες
ενεργειακές
µετατροπές

m

Θ.Φ.Μ.

∆
Κ
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έχουµε
κατά τη συµπίεση του ελατηρίου;
β)Αν αφήσουµε το σώµα ελεύθερο να κινηθεί από τη θέση που
το έχουµε συµπιέσει να υπολογιστεί το µέγιστο ύψος πάνω από
τη θέση
φυσικού µήκους που θα φτάσει το σώµα αν
i)το σώµα είναι δεµένο πάνω στο ελατήριο και
ii) το σώµα είναι απλά τοποθετηµένο πάνω στο ελατήριο.
78. Το σώµα του σχήµατος έχει
µάζα m=10Kg
m
και
ισορροπεί
στο
ελεύθερο
άκρο του ελατηρίου σταθεράς
K=600N/m, που
Κ
βρίσκεται πάνω σε κεκλιµένο
επίπεδο γωνίας κλίσης φ=300.
Θ.Φ.Μ.
Να βρεθούν
φ
α)Η ελάχιστη χηµική ενέργεια
που
πρέπει να καταναλώσει
άνθρωπος για
να προκαλέσει επιπλέον συσπείρωση
του
ελατηρίου κατά 0,2m
β)Το διάστηµα που θα διανύσει το σώµα µέχρι να σταµατήσει
για πρώτη φορά αν το αφήσουµε ελεύθερο να κινηθεί και αν
θεωρήσουµε ότι το σώµα είναι δεµένο στην ελεύθερη άκρη του
ελατηρίου
γ)Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος τη
στιγµή που το σώµα περνάει από το σηµείο που το ελατήριο
έχει το φυσικό του µήκος.
79. Σώµα µάζας m=4Kg βρίσκεται σε
οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο
F(N)
παρουσιάζει
συντελεστή
τριβής
µ=0,2. Το σώµα αρχικά ηρεµεί σε
απόσταση S=4m από το ελεύθερο 60
άκρο
οριζόντιου
ελατηρίου
σταθεράς
Κ=50Ν/m.
Στο
σώµα
ασκείται οριζόντια δύναµη F που 20
το µέτρο της µεταβάλλεται όπως
στο σχήµα.
2
4
x(m)
Να βρεθούν:
Α)Η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που συναντά το ελατήριο
Β)Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου
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Γ)Η ταχύτητα του σώµατος αν το ελατήριο ξαναποκτήσει το
φυσικό του µήκος.
80. Σώµα µάζας m1=2Kg αφήνεται από
m1
ύψος
h=0,6m
και
συγκρούεται
πλαστικά µε m2=2Kg που είναι δεµένη
h
Θ.Φ.Μ.
στην
ελεύθερη
άκρη
κατακόρυφου
m2
ελατηρίου σταθεράς
Κ=100Ν/m.
Αν
η
διάρκεια
της
κρούσης
είναι
ασήµαντη
και
το
Κ
χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της
κρούσης
µέχρι
να
µηδενιστεί
στιγµιαία
η
ταχύτητα
είναι
4π
∆t=
sec, να βρείτε το έργο και
30
την ώθηση του βάρους, όπως και το έργο και την ώθηση της
δύναµης του ελατηρίου από τη στιγµή της κρούσης και µετά.
81. Στο ελεύθερο άκρο ενός
οριζόντιου
ελατηρίου
σταθεράς Κ=1275Ν, που το
άλλο
του
άκρο
είναι
στερεωµένο σε ακίνητο τοίχο
τοποθετούµε
σώµα
µάζας
m1=0,5Kg. Μετατοπίζουµε τη
m1,
συσπειρώνοντας
το
ελατήριο
κατά
x.
Στη
m1
m2
συνέχεια
αφήνουµε
το
σύστηµα ελεύθερο και η m1
αφού
διανύσει διάστηµα
S=0,5m συγκρούεται µετωπικά
Θ.Φ.Μ
και ελαστικά
µε m2=1,5Kg
που κρέµεται από νήµα µήκους =0,5m. Αν ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,2
α)Να υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωση x του ελατηρίου ώστε
να πετύχουµε οριακή ανακύκλωση της m2
β)Αν η επαφή των m1 και m2 διαρκεί χρόνο
∆t=10-3sec να υπολογίσετε τη µέση δύναµη που δέχεται κάθε
σφαίρα κατά τη διάρκεια της κρούσης
γ)Να υπολογίσετε τη µέγιστη ενέργεια παροδικής παραµόρφωσης
κατά τη διάρκεια της κρούσης και να γίνει η γραφική
παράσταση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος των δυο

x

S
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µαζών κατά τη διάρκεια της ελαστικής κρούσης σε συνάρτηση µε
το χρόνο t.
82. Βλήµα µάζας m=0,1Kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα
υmax=800m/s και σφηνώνεται σε ξύλο το οποίο είναι δεµένο
στην ελεύθερη άκρη οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=2000Ν/m.
Αν η µάζα του ξύλου είναι Μ=3,9Kg να υπολογιστεί η µέγιστη
συσπείρωση του ελατηρίου x0. Θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν
τριβές.
Πόση είναι η θερµότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της
κρούσης;
83.
Ένα
σώµα
µάζας
m1=5Kg
κινείται
πάνω
σε
λείο
οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα
υ1=4m/s, ενώ στο µπροστινό του
µέρος υπάρχει στερεωµένο
ελατήριο σταθεράς Κ=4000Ν/m.
Μπροστά από τη m1 κινείται µάζα
m2=5Kg µε ταχύτητα υ2=2m/s.
Να βρεθεί η µέγιστη συσπείρωση
του ελατηρίου κατά τη σύγκρουση
των δυο σωµάτων.

υ1

υ2

m1

m2

υΚ
m1

m2

84. Μάζα m2=2Kg είναι δεµένη στην ελεύθερη άκρη οριζόντιου
ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/m και βρίσκεται στο φυσικό του
µήκος.
Αν σώµα µάζας m1=1Kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα
υmax=6m/s και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε την
ακίνητη µάζα m2, να
υπολογιστεί η µέγιστη συσπείρωση του
ελατηρίου. Τριβές δεν υπάρχουν.

85. Σφαίρα µάζας m1=0,1Kg αφήνεται
να
πέσει από ύψος h=20cm, σε m2=0,1Kg που
είναι
δεµένη
στην
ελεύθερη
άκρη
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=40Ν/m.
Αν η κρούση
των δυο µαζών είναι
µετωπική και ελαστική να υπολογίσετε τη
µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.

m1
h
m2
Κ
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86. To κανόνι του
Μ
σχήµατος έχει µάζα
V
Κ
M=103 Kg. Με µια
έκρηξη φεύγει από
το
κανόνι
βλήµα
µάζας
m=1Kg
µε
ταχύτητα
υmax=100m/s. Αν η
Θ.Φ.Μ
σταθερά
του
ελατηρίου
είναι
Κ=4.103Ν/m
να
υπολογιστεί
συσπείρωση του
ελατηρίου. Τριβές δεν υπάρχουν.

m
υ0

η

µέγιστη

87. To κανόνι του σχήµατος έχει
m
µάζα M=103Kg.
Με µια έκρηξη φεύγει από το
Μ
φ
κανόνι βλήµα µάζας m=1Kg
µε
V
Κ
ταχύτητα υmax=100
2 m/s που
σχηµατίζει
µε
το
οριζόντιο
επίπεδο γωνία
φ=450. Αν η
σταθερά του ελατηρίου είναι
Θ.Φ.Μ
Κ=4.103Ν/m
να
υπολογιστεί
η
µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου. Τριβές δεν υπάρχουν
88.
Για
τις
µάζες
του
m2
σχήµατος
είναι
m1=1Kg,
m1
m2=2Kg, ενώ η σταθερά
του
ελατηρίου
είναι
Κ=40Ν/m.
Συσπειρώνουµε
το
ελατήριο
κατά x1=0,4m και στη συνέχεια
υ1
K
το
αφήνουµε
ελεύθερο.
Να
m2
m1
υπολογιστούν
οι
ταχύτητες
των
δυο
µαζών
όταν
το
ελατήριο είναι επιµηκυµένο
κατά x2=0,1m.
89. Η σφαίρα του σχήµατος
µάζας
m=1Kg
κινείται
µε
ταχύτητα
υmax=20m/s που σχηµατίζει µε το
οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=600. Αν
σφηνώνεται
στο
κοµµάτι
ξύλου

m
K M φ
Θ.Φ.Μ

υ0

υ0

υ2
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µάζας M=3Kg που είναι δεµένο στην άκρη ελατηρίου σταθεράς
Κ=400Ν/m, να υπολογίσετε τη
µέγιστη συσπείρωση του
ελατηρίου.
90. Από το σώµα του σχήµατος
µάζας
M=8Kg,
εκτοξεύεται
Κ
M
βλήµα
µάζας
m=2Kg
µε
οριζόντια
ταχύτητα
m
υ0
υmax=8m/s. Αν η γωνία κλίσεως
του κεκλιµένου επιπέδου είναι
φ=300
και
η
σταθερά
του
φ
ελατηρίου είναι Κ=100Ν/m να
υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου µετά
την εκτόξευση του βλήµατος.

91. Από το σώµα του σχήµατος
µάζας
M=6Kg,
εκτοξεύεται
βλήµα
µάζας
m=2Kg
µε
ταχύτητα
υmax=4 3 m/s
που
σχηµατίζει µε το κεκλιµένο
επίπεδο γωνία θ=300. Αν η
γωνία κλίσεως του κεκλιµένου
επιπέδου είναι φ=300 και η
σταθερά του ελατηρίου είναι
Κ=100Ν/m να υπολογίσετε τη
µέγιστη
συσπείρωση
του
ελατηρίου µετά την εκτόξευση
του βλήµατος.

υ0
m
M

θ

Κ
φ

m1
92. Αν
για τις
ισχύει m1=3Kg και
ποια
κατακόρυφη
πιέσουµε την πάνω
το σύστηµα αφεθεί
ανυψωθεί η m2.

µάζες του σχήµατος
m2=8Kg να βρείτε µε
δύναµη
πρέπει
να
µάζα m1, ώστε όταν
ελεύθερο µόλις να

Κ
m2
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93. Από τη κορυφή λείου
κεκλιµένου
επιπέδου,
γωνίας κλίσεως φ = 30°,
στερεώνεται µε τη βοήθεια
2
ιδανικού
ελατηρίου
σώµα
µάζας
m2 = 4,5 kg. Το σύστηµα
0
ισορροπεί
πάνω
στο
1
κεκλιµένο επίπεδο. Από τη
φ
βάση
του κεκλιµένου επιπέδου εκτοξεύεται προς τα πάνω σώµα µάζας
m1 = 0,5 kg,
µε αρχική ταχύτητα υmax = 6 m/s, που έχει τη διεύθυνση του
άξονα του ελατηρίου. Τα δύο σώµατα συγκρούονται µετωπικά και
ελαστικά. Μετά την κρούση η ταχύτητα του σώµατος m2
µηδενίζεται στιγµιαία, τη στιγµή που το ελατήριο αποκτά το
φυσικό του µήκος. ∆εδοµένου ότι η αρχική απόσταση των
σωµάτων είναι S = 1,1 m, να βρείτε
α. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος m1, τη στιγµή που
συγκρούεται µε το σώµα m2.
β. τα µέτρα των ταχυτήτων των δύο σωµάτων αµέσως µετά την
κρούση.
γ. τη σταθερά του ελατηρίου.
Να θεωρήσετε ότι η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή.
(Υπουργείου)

S

m

m Κ

υ

94. Σώµα µάζας m1 = 1 Α m1
kg κινείται πάνω σε
σιδηροτροχιά
σχήµατος
τεταρτοκυκλίου ακτίνας
R = 5m. Αρχικά το σώµα
ηρεµεί στην κορυφή Α.
Το
επίπεδο
της
m2
σιδηροτροχιάς
είναι
Εδυν=0
κατακόρυφο.
Όταν
Γ
Z
φθάνει στη βάση Γ του
τεταρτοκυκλίου
έχει
χάσει, λόγω τριβής, µηχανική ενέργεια ίση µε το 19% της
αρχικής του δυναµικής ενέργειας. Στη θέση Γ συγκρούεται
µετωπικά και πλαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας m2 = 2 kg, το
οποίο είναι συνδεδεµένο
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στη µια άκρη ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου, του οποίου η
άλλη άκρη είναι στερεωµένη σε κατακόρυφο τοίχωµα. Το
ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του µήκος και έχει σταθερά K
= 600 N/m. Να βρείτε
α. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m1, τη στιγµή
που συγκρούεται µε το σώµα µάζας m2, στη θέση Γ.
β. την απώλεια κινητικής ενέργειας εξαιτίας της πλαστικής
κρούσης.
γ. τη µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου, αν ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης µεταξύ συσσωµατώµατος και οριζόντιου
επιπέδου είναι η = 0,25.
Να θεωρήσετε ότι η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή.
(Υπουργείου)
95. Βλήµα µάζας m1
m1
m2
= 250 g
K
κινείται οριζόντια
και προσκρούει µε
ταχύτητα
µέτρου
υmax = 100 m/s σε ακίνητο ξύλινο κύβο µάζας m2 = 12,25 kg.
Το συσσωµάτωµα που προκύπτει ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο
επίπεδο συµπιέζοντας ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m.
Το ελατήριο είναι τοποθετηµένο µε τον άξονά του κατά τη
διεύθυνση της κίνησης του βλήµατος και το άλλο του άκρο
είναι στερεωµένο σε ακλόνητο κατακόρυφο τοίχωµα. Επιπλέον το
ελατήριο έχει το ελεύθερο άκρο του σ’ επαφή µε τον κύβο και
βρίσκεται στο φυσικό του µήκος. ∆εδοµένου ότι ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης µεταξύ του συσσωµατώµατος και του επιπέδου
είναι η = 0,2, να βρείτε
α. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την µετωπική
κρούση.
β. το µέτρο της ώθησης που δέχτηκε το βλήµα κατά την κρούση.
γ. τη µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου.
(Υπουργείου)
υ1
υ2
96. Ένας κύβος µάζας m1 = 2 kg
κινείται ευθύγραµµα και οµαλά
m1
m2
σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε
ταχύτητα µέτρου υ1 = 10 m/s.
Μπροστά
του,
στην
ίδια
κατεύθυνση, κινείται οµαλά ένας άλλος κύβος µάζας m2 = 8 kg
µε ταχύτητα µέτρου υ2 = 5 m/s. Στην πίσω πλευρά του είναι
στερεωµένο ιδανικό ελατήριο φυσικού µήκους l0 = 1 m και
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σταθεράς K = 1000 Ν/m. Ο άξονας του ελατηρίου συµπίπτει µε
την ευθεία που ενώνει τα κέντρα µάζας των δύο κύβων. Να
βρείτε
α. την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν οι κύβοι.
β. τις ταχύτητες µε τις οποίες κινούνται µετά τον
αποχωρισµό τους.
(Υπουργείου)

m2
97. Σφαίρα µάζας m1 = 3 kg

ισορροπεί στο σηµείο Α λείου
υ0
B
κεκλιµένου
επιπέδου,
γωνίας
κλίσεως φ = 30°, όπως φαίνεται
m1
s
στο σχήµα. Μια άλλη σφαίρα µάζας
K
m2
=
2
kg,
ίσου
όγκου,
A
εκτοξεύεται από το σηµείο Β, που
απέχει s = 1,6 m από το σηµείο
30°
Α, µε αρχική ταχύτητα µέτρου
υmax = 3 m/s.
Η σφαίρα µάζας m2 συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε τη
σφαίρα µάζας m1. Η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή και
το ελατήριο, µετά την κρούση, συµπιέζεται επί πλέον κατά x2
= 0,2 m. Να βρείτε:
α. το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας µάζας m2, τη στιγµή
που συγκρούεται µε τη σφαίρα m1.
β. την απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση.
γ. τη σταθερά k του ελατηρίου.
(Υπουργείου)
98. Σφαίρα µάζας m = 1 kg αφήνεται
να πέσει ελεύθερα από ύψος h1 = 5
m, πάνω σε δίσκο µάζας Μ = 10 kg, ο
οποίος ισορροπεί στερεωµένος στην
άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς K = 1000
Ν/m,
όπως
φαίνεται στο σχήµα.
Η σφαίρα συγκρούεται µετωπικά µε
το δίσκο και η διάρκεια της
κρούσης είναι πάρα πολύ µικρή.
Μετά την κρούση της η σφαίρα
φθάνει σε ύψος h2 = 1,25 m. Να
βρείτε

h1

h2
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α. τα µέτρα των ταχυτήτων της σφαίρας και του δίσκου αµέσως
µετά την κρούση.
β. το επί τοις % ποσοστό της κινητικής ενέργειας που είχε η
σφαίρα λίγο πριν την κρούση, και
“χάθηκε” εξαιτίας της
κρούσης.
γ. τη µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου, σε σχέση µε το φυσικό
του µήκος.
Να θεωρήσετε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα.
(Υπουργείου)
99. Σφαίρα µάζας m = 1 kg
αφήνεται να πέσει από ύψος h =
0,8 m πάνω σε δίσκο µάζας Μ = 3
h
kg,
ο
οποίος
ισορροπεί
στερεωµένος
στην
άκρη
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθερά
K = 200 Ν/m, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Η σφαίρα συγκρούεται
µετωπικά και πλαστικά µε το
δίσκο.
∆εδοµένου
ότι
η
διάρκεια της κρούσης θεωρείται
πολύ µικρή, να βρείτε
α. την απώλεια της κινητικής
ενέργειας
του
συστήµατος
σφαίρα-δίσκος κατά την κρούση.
β. τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, σε σχέση µε το
φυσικό του µήκος.
γ. την κινητική ενέργεια του συστήµατος σφαίρας-δίσκος, τη
στιγµή κατά την οποία ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του είναι
ίσος µε µηδέν
(Υπουργείου)
100. Σώµα µάζας m1 = 1 kg
αφήνεται να πέσει ελεύθερα από
h
h
ύψος h = 5 m πάνω σε δίσκο µάζας
m2
=
4
kg
που
ισορροπεί
προσαρµοσµένος
σε
κατακόρυφο
x1
ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 104
N/m, όπως φαίνεται στο σχήµα. Η
κρούση θεωρείται ελαστική.
Να βρείτε
α. την ταχύτητα υ1 µε την οποία η
µάζα m1 θα προσκρούσει στο δίσκο.
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β. την πρόσθετη συσπείρωση x1 του ελατηρίου, από την αρχική
θέση του δίσκου.=
γ. το ύψος h1, πάνω από την αρχική θέση του δίσκου, στο
οποίο θα αναπηδήσει η µάζα m1 µετά την κρούση.
(Υπουργείου)
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Εισαγωγή:

Στις µηχανικές ταλαντώσεις
δείξαµε
πως
ικανή
και
αναγκαία συνθήκη για να
πραγµατοποιεί
ένα
σώµα
Γ.Α.Τ, είναι να ισχύει

F= - D.x ή m.a= - D.x ή m.a +D.x=0 ή m
Όµως υ=

m

k

dυ
+D·x=0.
dt

dx
dυ d dx
d2 x
άρα
= (
)= 2 , οπότε έχουµε:
dt
dt dt dt
dt
2
dx

+D.x=0. (1)
dt 2
Αυτή η διαφορική εξίσωση έχει λύση όπως έχουµε µάθει και
την
m

x=A·ηµ(ωt+φ0).
Αν βέβαια για
ηµφ0=1 ή φ0=

t=0 έχουµε x=A τότε προκύπτει Α=Αηµφ0 ή

π
π
rad. Τότε έχουµε x=Aηµ(ωt+ ) ή
2
2

x=Α·συνωt.
Ακόµη για την ταχύτητα ισχύει
υ=-υmaxηµωt (υmax=Α.ω).
Για τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης ισχύει
U=

1
1
.D.x2= .D.A2 συν2ωt ή
2
2

U=Ε.συν2ωt
και για την κινητική ενέργεια ισχύει

Κ=

1
1
.m.υ2= .m.υmax2ηµ2ωt ή Κ=Ε.ηµ2ωt.
2
2

Τέλος βέβαια για την περίοδο T της Γ.Α.Τ ισχύει
T=2π

m
D
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ή για ελατήριο σταθεράς k , έχουµε T=2π


Στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις
θα δείξουµε, ότι ισχύει κάτι
παρόµοιο
µε
τις
µηχανικές
ταλαντώσεις.
Έστω το κύκλωµα των αµείωτων
ηλεκτρικών
ταλαντώσεων
του
σχήµατος.
Τότε
κάθε
χρονική
στιγµή ισχύει Vc=VL ή

1
di
⋅q=-L⋅
ή
C
dt
di 1
L⋅ + ⋅q=0.
dt C

Όµως

dq
.
dt

i=

m
.
k

L

---

Τότε

+
+
+
+

C

όµως είναι:

di
d dq
d 2q
= - (
)=
, οπότε έχουµε:
dt
dt dt
dt 2
L⋅

d 2q 1
+ ⋅q=0. (2)
dt 2 C

Συγκρίνοντας τη διαφορική εξίσωση
τις αντιστοιχίες
L→ m
q → x

(2), µε την (1), έχουµε

1
→ D
C
Q→ A
i=

dq
dx
→ υ=
dt
dt

H διαφορική εξίσωση (2), έχει λύση όπως και προηγουµένως
και την
q=Q.ηµ(ωt+φ0).
Αν βέβαια για
ηµφ0=1 ή φ0=

t=0 έχουµε q=Q τότε προκύπτει Q=Qηµφ0 ή

π
π
rad. Τότε έχουµε q=Qηµ(ωt+ ) ή
2
2
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q=Q.συνωt.
Ακόµη για την ένταση( i), του ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύει
i = -Iηµωt (I=Q.ω).
Για την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή ισχύει
UΕ =

1 q2 1 Q 2
.
= .
συν2ωt ή
2 C 2 C

UΕ =Ε.συν2ωt
oπότε προκύπτει ακόµη µια αντιστοιχία ή
UΕ →U
και για την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου
ισχύει
UΒ =

1
1
.L.i2= .L.I2ηµ2ωt ή
2
2

UΒ =Ε.ηµ2ωt και

UΒ →Κ
Τέλος για την περίοδο T της ηλεκτρικής ταλάντωσης
T=2π

ισχύει

L

1/C

ή T=2π L.C .

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η αντιστοιχία ανάµεσα
στις µηχανικές και τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
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Θ.Ι.Τ

A

k

m

t=0
x=A
υ=0
-

---

t=Τ/4
x=0
υ=-υ0

-υ0

t=0
q=Q
i=0

L

t=Τ/4
q=0
i=-I

+
+
+
+

C

--

t=Τ/2
x=-Α

t=Τ/2
q=-Q
i=0

-

υ=0
-A

t=3Τ/4

t=3Τ/4
q=0
i=I

x=0
υ=υ0

k

---

+
+
+
+

υ0

t=Τ
x=A
υ=0

-

Απόδειξη (1):

---

t=Τ
q=Q
i=0

+
+
+
+

Από την Α.∆.Ε σε κάθε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση ισχύει

1 Q2 1
Q2
2
U0E=U0B ή
.
= .L.I
ή
=
2 C 2
C
2π
2π
1
ω=
=
=
, άρα Ι=Q.ω
Τ 2π L.C
L.C

L.I2

ή

Ι=

Q
.
L.C

Όµως
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Απόδειξη (2):
Από την Α.∆.Ε σε κάθε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση ισχύει

1 q2 1
1 Q2
Q 2 q2
.
+ .L.i2= .
ή L.i2=
ή
2 C 2
2 C
C C
1
1
L.i2= (Q2-q2) ή i2=
(Q2-q2) ή
C
LC

επίσης UE+UB=E ή

i=±

1
LC

Q 2 − q2 ή
i=±ω Q 2 − q2
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ασκήσεις – Προβλήµατα
1. Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος
αποτελείται
από
πυκνωτή
µε
-5
χωρητικότητα
2⋅10 F , ένα ιδανικό
πηνίο
µε
συντελεστή
αυτεπαγωγής ++ ++
L
C
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.
Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆.
Να υπολογίσετε:
1.
την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης
2.
το πλάτος της έντασης του ρεύµατος
την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο του
3.
πυκνωτή C είναι 3⋅10-7 C.
∆ίνεται: π = 3,14 .
(2003)
2.
Κύκλωµα ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων αποτελείται από
πυκνωτή χωρητικότητας C=1µF και ιδανικό πηνίο µε συντελεστή
αυτεπαγωγής L=40mH. Για τη διέγερση του κυκλώµατος, ο
πυκνωτής έρχεται στιγµιαία σε επαφή µε ηλεκτρική πηγή
συνεχούς τάσης V=50V. Να υπολογίσετε:
1.
το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή και την ένταση του
ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα τη χρονική
στιγµή t=

2π
.10-4 s.
3

2.
την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος τη στιγµή που το
φορτίο του πυκνωτή C είναι q=40 µC.
3. Η εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος σε ιδανικό
κύκλωµα
ηλεκτροµαγνητικών
ταλαντώσεων
LC,
είναι
i=10ηµ5103t, τότε:
1. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του φορτίου του πυκνωτή
του κυκλώµατος
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2. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση του φορτίου στα άκρα του
πυκνωτή
3. Να βρείτε τη χρονική στιγµή ώστε UE=UB, για πρώτη φορά.
Πόσο είναι τότε το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή;
4. Να βρείτε ποια χρονική στιγµή ισχύει η σχέση q=
LC

αµείωτων

υπολογίσετε το λόγο

UB
όταν:
UE

4.

Σε

κύκλωµα

ηλεκτρικών

Q
.
2

ταλαντώσεων

να

Q
3
Q 2
β) q=
.
2
α) q=

5. Σε κύκλωµα LC αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων να
υπολογίσετε την τιµή του ηλεκτρικού φορτίου q, στον πυκνωτή
σε συνάρτηση µε το µέγιστο ηλεκτρικό φορτίο Q, όταν η
ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι τριπλάσια
της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή, δηλαδή
ισχύει η σχέση UB=3UE. Ποια χρονική στιγµή ισχύει η σχέση
που βρήκατε για το ηλεκτρικό φορτίο για πρώτη φορά;
LC

αµείωτων

υπολογίσετε το λόγο

UE
όταν:
UB

6.

Σε

κύκλωµα

ηλεκτρικών

ταλαντώσεων

να

T
4
T
β) t=
8
T
γ) t= .
6
α) t=

7. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις
µε συχνότητα f=100MHz. Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή του
κυκλώµατος είναι C=1pF (10-12F), τότε:
α) Να βρείτε τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου

50

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

β) Να υπολογίσετε τη µέγιστη ενέργεια των ηλεκτρικών
ταλαντώσεων αν η µέγιστη τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι
V=100V και
γ) Να υπολογίσετε την ενέργεια
UE του ηλεκτρικού πεδίου
του πυκνωτή τη χρονική στιγµή t=

T
.
8

8. Σε κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο πυκνωτής έχει
µέγιστο φορτίο Q=10-8C και αποκτά τότε ενέργεια UE0=E=2nJ.
Αν η µέγιστη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος που
διαρρέει το κύκλωµα είναι Ι=10mA, τότε:
α) Να βρείτε τη µέγιστη ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του
πηνίου
β) Να υπολογίσετε τη συχνότητα f των ταλαντώσεων
γ) Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα C του πυκνωτή και τον
συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου και
δ) Να βρείτε ποιες χρονικές στιγµές στη διάρκεια µιας
περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή
γίνεται UE=1nJ.
9.
Ηλεκτρικό
κύκλωµα
περιλαµβάνει
ιδανικό
πηνίο
µε
συντελεστή αυτεπαγωγής L=8 mH, πυκνωτή χωρητικότητας C και
διακόπτη ∆. Η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος θεωρείται
αµελητέα. Ο πυκνωτής φορτίζεται πλήρως και τη χρονική
στιγµή t=0 ο διακόπτης κλείνει, οπότε το κύκλωµα κάνει
αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T=8π⋅10-4s. H ολική
ενέργεια του κυκλώµατος είναι Ε=9⋅10-5J. Να υπολογίσετε:
i) την τιµή της χωρητικότητας C του πυκνωτή
ii) τη µέγιστη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο
κύκλωµα,
iii) την τιµή της έντασης του ρεύµατος στο κύκλωµα τη
χρονική στιγµή t1 κατά την οποία η ενέργεια του ηλεκτρικού
πεδίου του πυκνωτή γίνεται για πρώτη φορά τριπλάσια της
ενέργειας του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο,
iv) την παραπάνω χρονική στιγµή t1.
Εξετάσεις 2002
10. Ηλεκτρικό κύκλωµα περιλαµβάνει ιδανικό πηνίο µε
συντελεστή αυτεπαγωγής L=1 mH, πυκνωτή χωρητικότητας C=107
F. Αν κάποια στιγµή t, η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι
Vc=100 3 V και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που
διαρρέει εκείνη τη στιγµή το κύκλωµα είναι i= -1A, τότε:
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α)
Να
υπολογίσετε
τη
συχνότητα
των
αµείωτων
ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων
β) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή Ι, της έντασης του
ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα, καθώς και τη µέγιστη τιµή
του ηλεκτρικού φορτίου Q, στα άκρα του πυκνωτή
γ) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή t.

11. Σε κύκλωµα
U ( µJ)
ηλεκτρικών
ταλαντώσεων
η
4
ενέργεια
του
ηλεκτρικού
πεδίου
του
πυκνωτή
π
2π
3π
4π
t(µs)
µεταβάλλεται µε
το χρόνο όπως φαίνεται στο σχήµα. Αν η µέγιστη τάση στα
άκρα του πυκνωτή είναι V=100V, τότε:
α) Να υπολογιστούν για το κύκλωµα αυτό η χωρητικότητα C του
πυκνωτή, και ο συντελεστής αυτεπαγωγής L, του πηνίου
β) Να γίνει η γραφική παράσταση της έντασης του ηλεκτρικού
ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο
κατά τη διάρκεια µιας περιόδου,
γ) Να γράψετε την εξίσωση της ενέργειας του µαγνητικού
πεδίου του πηνίου σε συνάρτηση µε το χρόνο και να την
παραστήσετε γραφικά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου.
E

L

12.
Στο
κύκλωµα
των
αµείωτων
ηλεκτρικών ταλαντώσεων του σχήµατος
το µέγιστο φορτίο του πυκνωτή είναι
Q=200µC. Αν χωρητικότητα του πυκνωτή
είναι
C=20µF
και
ο
συντελεστής
αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=50mH,
τότε:
+
+
α) Σε πόσο χρόνο θα εκφορτιστεί
+
+
πλήρως ο πυκνωτής για πρώτη φορά και
πότε
αντιστρέφεται
η
φορά
του
ηλεκτρικού ρεύµατος για πρώτη φορά;
β) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος τις

---

χρονικές στιγµές t=(2κπ+

π
)⋅10-3 s µε κ=0,1,2,3….
6

C
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γ) Να υπολογιστούν για τις παραπάνω χρονικές στιγµές η
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή και του
µαγνητικού πεδίου του πηνίου.
13. Σε κύκλωµα αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων το µέγιστο
ηλεκτρικό
φορτίο
του
πυκνωτή
είναι
Q=100µC.
Αν
χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C=10µF και ο συντελεστής
αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=25mH, τότε:
α) Να γράψετε την εξίσωση της ηλεκτρικής τάσης στα άκρα του
πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο
β) Να υπολογίσετε την τάση στα άκρα του πυκνωτή τη χρονική
στιγµή t=

10- 3.π
s, καθώς και την τάση στα άκρα του πηνίου.
6

Πόσος είναι τότε ο ρυθµός µεταβολής της έντασης στο
κύκλωµα;
γ) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος στο
κύκλωµα όταν η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι Vc=6V.
i(A)
14. Σε κύκλωµα αµείωτων 0,2
ηλεκτρικών ταλαντώσεων η
ένταση
του
ηλεκτρικού
ρεύµατος µεταβάλλεται µε
το χρόνο όπως στο σχήµα.
8
2
4
6
t(ms)
Τότε:
α) Να βρεθεί η αρχική -0,2
φάση φ0 και να γίνει η
γραφική παράσταση του ηλεκτρικού φορτίου q σε συνάρτηση µε
το χρόνο t, αφού προηγουµένως γράψετε τη χρονοεξαρτηµένη
εξίσωση του ηλεκτρικού φορτίου q(t).
β) Να γραφούν οι εξισώσεις UE(t) και UB(t), αν η ενέργεια
των ηλεκτρικών ταλαντώσεων είναι Ε=32mJ.
γ) Ποιες χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιόδου ισχύει η σχέση UE =UB;
15.
Στο
κύκλωµα
των
αµείωτων
ηλεκτρικών
ταλαντώσεων
του
σχήµατος
δίνονται Ε=9V, R=1Ω, C=2µF
και L=20mH. Τότε αν αρχικά
ο διακόπτης είναι κλειστός:
α) Να υπολογιστεί η µέγιστη
τιµή
της
έντασης
του

R
E

L
C
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ηλεκτρικού

ρεύµατος,

καθώς

και

έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος

ο

ρυθµός
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µεταβολής

της

∆i
∆t

i) Αµέσως τη στιγµή που κλείσαµε το διακόπτη
και
ii) Τη στιγµή που η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του
πηνίου είναι UB=0,16J.
β) Τη χρονική στιγµή t=0, ανοίγουµε το διακόπτη και έχουµε
ένα κύκλωµα αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων, µε τον πυκνωτή
αρχικά αφόρτιστο και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος
µέγιστη. Τότε να γραφούν οι χρονοεξαρτηµένες εξισώσεις του
ηλεκτρικού φορτίου του πυκνωτή και της έντασης του
ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα.
γ) Ποια είναι η µέγιστη τάση στα άκρα του πυκνωτή, πως
µεταβάλλεται η τάση στον πυκνωτή µε το χρόνο και σε πόσο
χρόνο από το άνοιγµα του διακόπτη, γίνεται µέγιστη για
πρώτη φορά;
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ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Α) Μηχανικές
1) Σε µια αµείωτη ταλάντωση και σε µια τυχαία θέση,
ασκείται στο σώµα όπως αυτό του σχήµατος µια συνολική
δύναµη (δύναµη επαναφοράς), της µορφής:
ΣF=-D·x. Τότε από το 2ο Νόµο του Newton προκύπτει:
ΣF=m·α⇒-D·x=m·α⇒ m·α+Dx=0.
Από τη λύση της παραπάνω εξίσωσης προκύπτει
x=A⋅⋅συνωt, όταν για t=0 είναι x=A και υ=0
µε ω=

D
και έχουµε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις:
m
A

x
Α0

A0

T

t
t

A=A=σταθερό
0

x=Aσυνωt

2) Όταν όµως υπάρχει και
απόσβεση
δηλαδή
όταν
υπάρχουν
δυνάµεις
που
αντιτίθενται
στην
κίνηση
τότε
µεταφέρεται
µηχανική
ενέργεια από το σύστηµα στο
περιβάλλον και µε την πάροδο
του χρόνου το πλάτος της
ταλάντωσης
ελαττώνεται,
έχουµε δηλαδή όπως λέµε µια
φθίνουσα ταλάντωση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν
οι
φθίνουσες
ταλαντώσεις
στις οποίες η δύναµη που
αντιστέκεται
στην
κίνηση
είναι της µορφής

Fαντ=F=-b⋅⋅υ

Θ.Ι.Τ
m

K
K

Fεπ Fαπ
+x

(b>0)

Τ.Θ

m
+υ
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Όπου το b είναι µια
απόσβεσης και εξαρτάται:

σταθερά

που

55

ονοµάζεται

σταθερά

α) Από το µέγεθος και το σχήµα του σώµατος που ταλαντώνεται
και
β) Από τις ιδιότητες του µέσου (ρευστού), µέσα στο οποίο
γίνεται η ταλάντωση.
Η σταθερά απόσβεσης b, έχει µονάδες µέτρησης (Kg⋅s-1).
Ακόµη µπορούµε να ορίσουµε τη σταθερά Λ είναι ίση µε
Λ=

b
≥0, (b=2mΛ) δηλαδή εξαρτάται από τη µάζα του σώµατος
2m

και τη σταθερά απόσβεσης και έχει µονάδα µέτρησης στο S.I
το s-1.
Από το 2ο Νόµο του Newton προκύπτει: ΣF=mα⇒Fεπ+Fαντ=mα⇒-Dxbυ=mα⇒
D
mα+Dx+bυ=0 µε D=mω02 ή ω0=
m

Για πολύ µικρές αποσβέσεις ( Λ<<ω0) ή
Λ→
→0 ισχύει ω≈ω0=

D
m

(ή

ω0
 1)
ω

και

από

τη

λύση

της

εξίσωσης
mα+Dx+bυ=0

(1)

που προέκυψε από το 2ο Νόµο του Newton και αν για t=0
ισχύει x=A0, προκύπτει η λύση:

x= Α0e-Λt συνωt
x=Aσυνωt

(2)

ή

µε Α= Α0⋅e-Λt (t≥0 και ω≈
≈ω0=

D
).
m

Γενικά το Α= Α0⋅e-Λt (t≥0) ονοµάζεται παράγοντας πλάτους
της φθίνουσας ταλάντωσης και δείχνει την εκθετική µείωση
του «πλάτους» της αποµάκρυνσης x(t).
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Βέβαια το πλάτος δεν ορίζεται σε µη περιοδικές συναρτήσεις.
Έτσι θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε «ενεργό πλάτος»,
παράγοντα πλάτους ή όπως αλλιώς θέλουµε!
Γενικά
και η αποµάκρυνση x(t) θα µειώνεται συνεχώς
εξαιτίας του όρου e-Λt και θα µηδενιστεί µετά από άπειρο
χρόνο. Ισχύει x(t ) → 0 ή lim x(t ) = 0 . Όµως ο αρµονικός όρος συνωt
t →∞

t →∞

που υπάρχει στην εξίσωση x(t) κάνει την αποµάκρυνση x(t)
«περιοδική» συνάρτηση του χρόνου. Η περίοδος T σε αυτήν την
περίπτωση ορίζεται ως η χρονική απόσταση µεταξύ δυο
διαδοχικών µεγίστων ή ελαχίστων.
Πράγµατι (στην περίπτωση όπου Fαπ=-bυ) αν το σώµα κάποια
στιγµή περνά από µια θέση µε αποµάκρυνση x1, µετά από χρόνο
ίσο µε την περίοδο, θα περνά από µια άλλη θέση µε
αποµάκρυνση x2 όπου x1/x2=eΛΤ. Άρα δεν µπορούµε να πούµε ότι
η φθίνουσα ταλάντωση είναι µια περιοδική κίνηση.
Αν όµως δεν µιλήσουµε για τυχαία θέση, αλλά για «θέσεις
πλάτους», θέσεις µέγιστης θετικής αποµάκρυνσης, τότε ο
χρόνος µεταξύ του πλάτους Ακ και του Ακ+1, παραµένει
σταθερός και ίσος µε την «περίοδο» της φθίνουσας
ταλάντωσης. Με αυτή την έννοια θα µπορούσαµε ίσως αυτή την
περίοδο να την ονοµάσουµε ψευδοπερίοδο Τ!!
Έτσι λοιπόν για Λ→0 ισχύει
x=A⋅⋅συνω0t
όµως το «πλάτος» Α της ταλάντωσης δεν παραµένει σταθερό
αλλά ελαττώνεται εκθετικά µε το χρόνο και µάλιστα ισχύει η
σχέση
Α=Α0⋅e-Λt µε t≥0
ενώ

για t=κ·T µας δίνει την αποµάκρυνση x=A στην αρχή της
κάθε περιόδου.

Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις:
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A0
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A2

T

2T

t
t

(για
t=κ·T
βρίσκουµε
το
«πλάτος» Α στην αρχή της κάθε «περιόδου»).
Ακόµη

για την ταχύτητα υ για Λ→0 (δηλαδή
D
ω≈ω0=
ισχύει:
m
υ= - Α 0ω 0 e-Λt ηµω0t
Βέβαια για τη δύναµη απόσβεσης τότε ισχύει

Λ<<ω0)

άρα

F=-b⋅⋅υ= bA0ω0 e-Λt ηµω0t
Και έχουµε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις υ(t) και F(t).

F(t)

υ(t)
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3) Ενέργεια στη φθίνουσα ταλάντωση:
H ολική ενέργεια του ταλαντωτή στη φθίνουσα ταλάντωση κάθε
χρονική στιγµή είναι το άθροισµα της κινητικής και της
δυναµικής του ενέργειας.
Εολ =K+U
Για το µέτρο του έργου της δύναµης απόσβεσης έχουµε,
|WF|=E0-(K+U)=Ε0-Εολ.
1
Όπου Ε0=
DΑ02
2

αν Λ→
→0 τότε αποδεικνύεται ότι ισχύει:
U=Ε0⋅e-2Λt· συν2 (ω0t)
K=E0⋅e-2Λt· ηµ2 (ω0t)
και η ολική ενέργεια του ταλαντωτή κατά τη διάρκεια της
ταλάντωσης είπαµε ότι είναι
Εολ =K+U⇒Eολ= E0⋅e-2Λt· [ηµ2 (ω0t)+συν2 (ω0t)]⇒
Eολ= E0⋅e-2Λt (για t≥0).
H σχέση
Eολ= Ε0⋅e-2Λt ισχύει για κάθε t≥0 και για t=κ·T µας δίνει
την ολική ενέργεια στην αρχή της κάθε περιόδου.
Έτσι για t=κ·T είναι
K=E0⋅e-2Λt· ηµ2 (ω0t)⇒ K=E0⋅e-2Λt· ηµ2(2κπ)⇒ K=0
U=Ε0⋅e-2Λt· συν2 (ω0t)= Ε0⋅e-2Λt· συν2 (2κπ)⇒ U= Ε0⋅e-2Λt=Umax=
και
Eολ=Umax=E0⋅e-2Λt

1
DA2
2
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(για t=κ·T είναι Κ=0, U=Umax και
1
1
1
D (Α0⋅e-Λt)2= D Α20⋅e-2Λt= E0⋅e-2Λt)
Eολ= Umax= DA2=
2
2
2
Ακόµη τη χρονική στιγµή t1=κ·T είναι Eκ=E0⋅e-2κΛΤ ενώ τη
χρονική στιγµή t2=(κ+1)·T είναι Eκ+1=E0⋅e-2(κ+1)ΛΤ
Τότε το ποσό της ενέργειας που «χάνεται» σε κάθε περίοδο
είναι
|∆Ε|= E0⋅e-2κΛΤ- E0⋅e-2(κ+1)ΛΤ= E0⋅e-2κΛΤ(1- e-2ΛΤ), άρα το ποσό
της ενέργειας που χάνεται σε κάθε περίοδο T εξαρτάται
από την τιµή του κ και δεν είναι σταθερό.
Το ποσοστό όµως
περίοδο είναι

της

ενέργειας

που

χάνεται

σε

κάθε

Ε 0 ⋅ e-2κΛΤ ⋅ (1-e-2ΛΤ )
α=
=
=1-e-2ΛΤ =σταθερό .
-2κΛΤ
Eκ
Ε0 ⋅ e
∆Ε

Τέλος αποδεικνύεται ότι η µέση ολική ενέργεια του
ταλαντωτή στη φθίνουσα ταλάντωση και για χρόνο µιας
περιόδου δίνεται από τη σχέση:
Eολ = Κ + U = Ε 0e-2Λt για κάθε

4)Αν

θεωρήσουµε

την

ποσότητα

Α=

Α0⋅e

t≥0.
-Λt

ως

πλάτος

της

A
ταλάντωσης τότε για Α= 0 θα έχουµε:
2
A0
1
n2
= Α0⋅e-Λ⋅∆t ή e-Λ⋅∆t =
ή eΛ⋅∆t=2 ή Λ⋅∆t=ℓn2 ή ∆t=
: που
2
2
Λ
είναι ο χρόνος ηµιζωής ή ηµίσειας ζωής.
5) Επίσης από τη σχέση Α= Α0⋅e-Λt και για
•

t1=T

θα έχουµε Α1= Α0⋅e-Λ⋅Τ ή

•

t2=2⋅T θα έχουµε Α2= Α0⋅e-Λ⋅2Τ

•

t2=3⋅T θα έχουµε Α3= Α0⋅e-Λ⋅3Τ

A0
= eΛ⋅T
A1
A1
ή
= eΛ⋅T, παρόµοια για
A2
A2
ή
= eΛ⋅T κ.ο.κ
A3

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

60

Α e-κΛT
Ακ
= 0-(κ+1)ΛT = e ΛT ≥ 1
Α κ+1 Α 0 e
Άρα τελικά καταλήγουµε πως ισχύει η σχέση:
A0 A1 A2
Α
=
=
=………….= κ = eΛ⋅T=σταθερό≥1, ο
A1 A2 A3
Α κ+1
ονοµάζεται λόγος απόσβεσης.
Γενικά έχουµε

•

Αν b=0 τότε Λ=

λόγος

αυτός

b
=0 και eΛ⋅T=1 ή Α0=Α1=Α2=Α3=….. δηλαδή
2m

έχουµε την περίπτωση της αµείωτης ταλάντωσης.
x

Τέλος
για
τις
6)
φθίνουσες
ταλαντώσεις A0
ισχύει για τη συχνότητα
f
η
σχέση

b=0
T
t

2

D  b 
1
f=
⋅
−
 από
2π m  2m 

x

όπου συµπεραίνουµε πως
A0
όσο η σταθερά απόσβεσης
b,
αυξάνεται
τόσο
η
συχνότητα της φθίνουσας
ταλάντωσης
ελαττώνεται
και άρα η περίοδος T
x
αυξάνεται.
A0

Έτσι κατά τη διάρκεια
µιας
φθίνουσας
ταλάντωσης η περίοδος T
παραµένει σταθερή και
είναι τόσο µεγαλύτερη όσο
απόσβεσης.

T1

b1

t

T2

b2>b 1

t

µεγαλύτερη

είναι

Βέβαια για τις ασκήσεις θα θεωρούµε ότι f=f0=

1
2π

η

σταθερά

D
.
m
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7) Για µεγάλες αποσβέσεις
(Λ≥ω0)
και
αν για t=0, x=Α0 >0 και
υ=0,
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x
A0
t

η κίνηση είναι απεριοδική
και το σύστηµα ούτε που
προλαβαίνει να κάνει έστω και µια ταλάντωση.
•

Ακόµη αν b→∞ τότε Λ=

A0
b
→∞ και eΛ⋅T→∞ ή
→∞ ή Α1→0.
2m
A1

∆ηλαδή καθώς το υλικό σηµείο ταλαντώνεται τείνει στο
ελκτικό κέντρο 0 και η κίνηση δεν αλλάζει κατεύθυνση µέχρι
το σωµατίδιο να σταµατήσει.
Αν όµως για
t=0, x= Α0>0 και υ<0,
δηλαδή έστω ότι το σώµα µας έχει εκτραπεί αρχικά από τη
θέση ισορροπίας του κατά Α0 και έστω πως έχει µια ταχύτητα
υ0<0 που έχει φορά προς το ελκτικό κέντρο, (κατάλληλη
αρνητική ταχύτητα) τότε η γραφική παράσταση είναι η
παρακάτω:
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Το φυσικό νόηµα αυτού του αποτελέσµατος είναι ότι το σώµα
µας (υλικό σηµείο) που πραγµατοποιεί τη συγκεκριµένη
φθίνουσα ταλάντωση, παρά τη µεγάλη αντίσταση – απόσβεση, θα
τα καταφέρει να περάσει (µια µόνο φορά φυσικά) από το
ελκτικό κέντρο, αρκεί να του δοθεί µια αρκετά µεγάλη αρχική
ταχύτητα προς αυτό.
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται και οι δυο περιπτώσεις της
µεγάλης απόσβεσης – αντίστασης.

Στην περίπτωση λοιπόν που αφήνουµε χωρίς αρχική ταχύτητα
τον ταλαντωτή τότε αυτός πραγµατοποιεί απεριοδική κίνηση
και τείνει στο ελκτικό κέντρο χωρίς η κίνηση να αλλάζει
κατεύθυνση x>0, ενώ στην περίπτωση που ο ταλαντωτής έχει
µια κατάλληλη αρχική ταχύτητα µε φορά προς τη θέση
ισορροπίας τότε µπορεί να ξεπεράσει τη θέση ισορροπίας και
στη συνέχεια να τείνει σε αυτή αλλά µε x<0.
Β) Ηλεκτρικές
1)
Σε
ένα
κύκλωµα
αµείωτων
ηλεκτρικών ταλαντώσεων όπως αυτό
του σχήµατος ισχύει
q=Q⋅συνωt, όταν για t=0 είναι q=Q
και i=0 και έχουµε τις παρακάτω
γραφικές παραστάσεις:

L

---

+
+
+
+

C
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Q

q

t
t

L

2) Στην περίπτωση των φθινουσών
ηλεκτρικών ταλαντώσεων, όπως στο
ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος

θα έχουµε τις παρακάτω γραφικές
παραστάσεις:

R

---

q
Q

Q0
Q1

T

C

Q0

Q2

2T

+
+
+
+

t
t

και ισχύει q=Q⋅συνωt, όµως το φορτίο του πυκνωτή δεν
παραµένει σταθερό αλλά ελαττώνεται εκθετικά µε το χρόνο και
µάλιστα ισχύει η σχέση Q=Q0⋅e-Λt µε t=κ⋅⋅Τ όπου κ=0,1,2,3,…..
H σταθερά Λ είναι ίση µε Λ=

R
και είναι τόσο µεγαλύτερη όσο
2L

µεγαλύτερη είναι η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος και έχει
µονάδα µέτρησης στο S.I το s-1.
3)Από τη σχέση Q= Q0⋅e-Λt και για Q=

Q0
θα έχουµε:
2

Q0
1
n2
= Q0⋅e-Λ⋅∆t ή e-Λ⋅∆t =
ή eΛ⋅∆t=2 ή Λ⋅∆t=ℓn2 ή ∆t=
: που
2
2
Λ
είναι ο χρόνος ηµιζωής ή ηµίσειας ζωής.
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4) Επίσης από τη σχέση Q= Q0⋅e-Λt και για
•

t1=T

θα έχουµε Q1= Q0⋅e-Λ⋅Τ ή

•

t2=2⋅T θα έχουµε Q2= Q0⋅e-Λ⋅2Τ

•

t2=3⋅T θα έχουµε Q3= Q0⋅e-Λ⋅3Τ

Q0
= eΛ⋅T
Q1
Q1
ή
= eΛ⋅T, παρόµοια για
Q2
Q2
ή
= eΛ⋅T κ.ο.κ
Q3

Άρα τελικά καταλήγουµε πως ισχύει η σχέση:

Q0 Q1 Q2
=
=
=………….=
Q1 Q2 Q3

eΛ⋅T=σταθερό,

που

είναι

ο

λόγος

απόσβεσης.
•

Αν R=0 τότε Λ=
έχουµε
την
ταλάντωσης.

•

Αν R→∞ τότε Λ=

R
=0 και eΛ⋅T=1 ή Q0=Q1=Q2=….. δηλαδή
2L

περίπτωση

αµείωτης

της

ηλεκτρικής

Q0
R
→∞ και eΛ⋅T→∞ ή
→∞ ή Q1→0 και είναι η
2L
Q1

περίπτωση της απεριοδικής κίνησης.
5) Για τις φθίνουσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις ισχύει για τη
2

1
1 R
συχνότητα f η σχέση f=
⋅
−   από όπου συµπεραίνουµε
2π LC  2L 
πως όσο η αντίσταση R, αυξάνεται τόσο η συχνότητα της
φθίνουσας ταλάντωσης ελαττώνεται και άρα η περίοδος T
αυξάνεται.
O κύριος λόγος λοιπόν της απόσβεσης είναι η ωµική
αντίσταση, η αύξηση της οποίας συνεπάγεται γρήγορη απόσβεση
της ταλάντωσης και αύξηση της περιόδου. Αν όµως η ωµική
αντίσταση είναι µικρή τότε η αύξηση της περιόδου µπορεί να
θεωρηθεί αµελητέα και ο τύπος που µας δίνει τότε την
συχνότητα των ταλαντώσεων θα είναι ο ίδιος µε αυτόν που
ισχύει
στις
αµείωτες
ηλεκτρικές
ταλαντώσεις,
δηλαδή
f=

1
1
⋅
. Οι γραφικές παραστάσεις q(t) για διάφορες τιµές
2π LC

της αντίστασης R είναι οι παρακάτω:
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R=0
T
t

q
Q0

T1

R1

t
q
Q0

T2

R2>R1

t

6)
Για
πολύ
µεγάλη
αντίσταση
(R→∞),
το
φαινόµενο
είναι
απεριοδικό
και
το
σύστηµα
ούτε
που
προλαβαίνει να κάνει έστω
και µια ταλάντωση

q
Q0
t

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ασκήσεις – Προβλήµατα
Μηχανικές
1. Σώµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση µε δύναµη απόσβεσης της
µορφής F=-b⋅υ. Αν Α0=8cm και τη στιγµή t1=2s, το πλάτος
γίνεται Α1=4cm, τότε ποια χρονική στιγµή το πλάτος της
ταλάντωσης θα είναι Α=2cm.
2. Αν σε µια φθίνουσα ταλάντωση
µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα
σε χρόνο t=2T το πλάτος γίνεται
πλάτος Α1 της ταλάντωσης σε χρόνο

το πλάτος της ταλάντωσης
µε τη σχέση Α=16⋅e-Λt, και
Α2=4cm, τότε πόσο ήταν το
t1=T;
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3. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης
µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση Α=4⋅e-t⋅ℓn2 (cm).
Τότε:
α) Να υπολογιστεί το µέγιστο πλάτος Α0,
β) Να υπολογιστεί η σταθερά Λ και η περίοδος T, αν το
πλάτος Α1 µετά από µια περίοδο από την αρχή της ταλάντωσης
είναι Α1=2cm
γ) Να υπολογιστεί το πλάτος Α3, µετά από χρόνο t3=3T.
4. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση που το πλάτος της ελαττώνεται
εκθετικά µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση Α= Α0⋅e-4t, η
ενέργεια της ταλάντωσης είναι αρχικά Ε0=90J ενώ σε χρόνο
t=2T γίνεται Ε2=10J. α) Να βρεθεί η ενέργεια της ταλάντωσης
τη χρονική στιγµή t1=T.
β) Να βρεθεί σε πόσο χρόνο η ενέργεια της ταλάντωσης θα
γίνει το

1
της αρχικής της τιµής
16

γ) Να βρεθεί σε πόσο χρόνο το πλάτος της ταλάντωσης θα
µειωθεί κατά το 64% της αρχικής του τιµής.

5. Η δύναµη απόσβεσης σε µια φθίνουσα ταλάντωση είναι της
µορφής F=80πℓn2⋅ηµ(4πt) (Ν). Αν η µάζα του σώµατος που
ταλαντώνεται είναι m=1Kg
και η σταθερά Λ είναι ίση µε
-1
Λ=ℓn2s , τότε:
α) Να υπολογιστεί το πλάτος Α0 της ταλάντωσης
β) Να γραφεί η εξίσωση του πλάτους της ταλάντωσης σε
συνάρτηση µε το χρόνο t,
γ) Να υπολογιστεί η ενέργεια της ταλάντωσης µετά από t=2T.
Ηλεκτρικές
6. Σε κύκλωµα RLC, που εκτελεί φθίνουσες ηλεκτροµαγνητικές
ταλαντώσεις η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C=1µF, ο
συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=0,04H και το
µέγιστο φορτίο στον πυκνωτή είναι Q0=10µC.
α)
Να
υπολογιστεί
η
περίοδος
των
φθινουσών
ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων αν θεωρήσουµε πως αυτή είναι
ίση µε τη αντίστοιχη των αµείωτων ταλαντώσεων
β) Αν ο λόγος απόσβεσης είναι eπ/20, να υπολογιστεί η ωµική
αντίσταση R
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γ) Ποια είναι η θερµική ενέργεια που αναπτύσσεται στην
ωµική αντίσταση R, µέχρι που η ηλεκτρική ταλάντωση σταµατά
τελείως δεδοµένου ότι δεν έχουµε εκποµπή ενέργειας µε τη
µορφή ΗΛΜ ακτινοβολίας;
δ) Για ποια ελάχιστη τιµή της ωµικής αντίστασης R,η
ηλεκτρική ταλάντωση γίνεται απεριοδική;
7. Σε κύκλωµα RLC , η ωµική αντίσταση R του πηνίου είναι
R=2Ω, ο συντελεστής αυτεπαγωγής του είναι L=2⋅10-2 H και το
µέγιστο φορτίο στον πυκνωτή είναι Q0=1µC.
Αν η περίοδος των φθινουσών ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων
είναι T=1ms τότε:
α) Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή
β) Να υπολογιστεί το µέγιστο φορτίο Q4 του πυκνωτή τη
χρονική στιγµή t4=4T,
γ) Να υπολογιστεί ο λόγος

E0
, όπου Ε0 είναι η ενέργεια των
E1

ηλεκτρικών ταλαντώσεων τη χρονική στιγµή t0=0 και Ε1, είναι
η ενέργεια τη χρονική στιγµή t1=T. ∆ίνονται π2=10 και
e-0,1=0,9.
8. Σε κύκλωµα RLC η µέγιστη ενέργεια των ηλεκτρικών
ταλαντώσεων τη χρονική στιγµή t0=0 είναι Ε0=0,25J. Αν ο
συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=2H και η
χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C=2µF, τότε:
α) Να υπολογιστεί το µέγιστο φορτίο Q0 στα άκρα του πυκνωτή
β) Αν κάποια χρονική στιγµή t=κ⋅Τ, η απώλεια ενέργειας µε
τη µορφή θερµότητας είναι ∆Ε=0,09J, τότε να υπολογίσετε την
ένταση Ι, του ηλεκτρικού ρεύµατος εκείνη τη χρονική στιγµή.
γ) Να υπολογιστεί η µέγιστη τιµή I0, του ηλεκτρικού
ρεύµατος στο κύκλωµα τη χρονική στιγµή t0=0.
δ) Αν η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος είναι R=

22

π

≈7 Ω,

τότε να υπολογίσετε την τιµή του κ,
ε) Να γράψετε την εξίσωση της µεταβολής του πλάτους της
έντασης σε συνάρτηση µε το χρόνο t, I(t) και την χρονική
εξίσωση της έντασης i, του ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα
κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου.
9. Σε κύκλωµα RLC το µέγιστο ηλεκτρικό φορτίο στον πυκνωτή
τη χρονική στιγµή t0=0 είναι Q0=100µC. Αν το ηλεκτρικό
φορτίο τη χρονική στιγµή t2=2⋅T είναι Q2=64µC, τότε
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α) Να υπολογιστεί το ηλεκτρικό φορτίο Q1 στον πυκνωτή τη
χρονική στιγµή t1=T,
β) Αν αρχικά η ενέργεια του πυκνωτή είναι Ε0=25⋅10-6J, τότε
να υπολογιστεί η ενέργεια Ε1 τη χρονική στιγµή t1=T,
γ) Να υπολογιστεί η ενέργεια Ε2 του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή τη χρονική στιγµή t2=2⋅T και να υπολογιστεί η
απώλεια ενέργειας µε τη µορφή θερµότητας στην αντίσταση R,
από t0=0 µέχρι και τη χρονική στιγµή t2=2⋅T.
10. Σε ηλεκτρικό κύκλωµα που εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις
η τάση στα άκρα του πυκνωτή µεταβάλλεται µε το χρόνο
σύµφωνα µε τη σχέση V=100⋅e-2⋅t,(S.I)
α) Να βρεθεί η µέγιστη τάση V0 στα άκρα του πυκνωτή καθώς
και η σταθερά Λ της ταλάντωσης,
β) Ποια χρονική στιγµή t, το φορτίο του πυκνωτή γίνεται
Q=

Q0
;
4

γ) Ποια είναι η % µείωση της ενέργειας του κυκλώµατος στο
παραπάνω χρονικό διάστηµα αν t0=0;
δ) Αν σε χρόνο t΄=5⋅T είναι Q=

Q0
, τότε ποια είναι η
32

περίοδος T, και ποιος είναι ο χρόνος ηµιζωής των ηλεκτρικών
ταλαντώσεων; Τι παρατηρείτε;
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ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Α) Μηχανικές
1) Η εξαναγκασµένη ταλάντωση είναι µια αµείωτη ταλάντωση
και το πλάτος της είναι ανεξάρτητο του χρόνου γιατί ο
ρυθµός µε τον οποίο το σύστηµα απορροφά ενέργεια είναι ίσος
µε το ρυθµό µε τον οποίο η ενέργεια µετατρέπεται σε
θερµική, λόγω τριβών.

Τ.Θ

Θ.Ι.Τ

2) Έστω ότι το σώµα του
σχήµατος πραγµατοποιεί α.α.τ
µε x=Aηµωt, υ=ωΑσυνωt και
m
α=-ω2Αηµωt=-ω2x,
µε
την
K
επίδραση
της
εξωτερικής
δύναµης Fεξ. Τότε σε µια
m
τυχαία θέση +x για τη δύναµη
K Fεπ Fαπ
Fεξ
επαναφοράς έχουµε Fεπ=-Dx=-Κx
και για τη δύναµη απόσβεσης
+υ
έχουµε
+x
Fαπ=-bυ.Επίσης από τη σχέση
υ=ωΑσυνωt προκύπτει
υ2=ω2Α2(1-ηµ2ωt)⇒υ2=ω2(Α2-x2).
Στην τυχαία θέση (Τ.Θ), από τον 2ο Νόµο του Newton έχουµε:
ΣF=mα⇒Fεξ+Fαπ+Fεπ=m⋅α⇒ F-b⋅υ-K⋅x=-mω2x⇒
⇒Fεξ=b⋅υ+K⋅x-mω2x, όπου Κ=D=mω02⇒ω0=

D
D
1
και f0=
⋅
, όπου
m
2π m

η f0 είναι η ιδιοσυχνότητα ή φυσική συχνότητα του
συστήµατος. Αν βέβαια τη θεωρήσουµε ίση µε τη συχνότητα των
φθινουσών ταλαντώσεων µια και υπάρχουν τριβές θα έχουµε:
2

f0=

1
D  b 
⋅
−
 .
2π m  2m 

Αν

η

εξωτερική

συχνότητα

διεγέρτη γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα
δηλαδή αν ω=ω0, τότε έχουµε συντονισµό

του

ω,

του

συστήµατος

3) Να γίνει η γραφική παράσταση του πλάτους Α σε συνάρτηση
µε την εξωτερική συχνότητα (fεξ), σε µια εξαναγκασµένη
ταλάντωση και για διάφορες τιµές της σταθεράς απόσβεσης
(b).
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Όπως δείξαµε προηγουµένως ισχύει ότι
ΣF=m⋅α⇒Fεξ+Fαντ+Fεπ=m⋅α⇒ F-b⋅υ-K⋅x=-mω2x⇒
⇒Fεξ=b⋅υ+K⋅x-mω2x. Τότε για x=Aηµωt και υ=ωΑσυνωt προκύπτει:
Fεξ= b⋅ω⋅A⋅συνωt+(K-mω2)⋅A⋅ηµωt⇒Fεξ = b⋅ω⋅A⋅συνωt+m(ω02-ω2)⋅A⋅ηµωt
b⋅ω
b⋅ω
⇒ Fεξ = m(ω02-ω2)⋅A⋅(ηµωt+
⋅συνωt). Θέτουµε εφθ=
2
2
m(ω0 -ω )
m(ω02 -ω2 )
(ω≠0) και έχουµε:
m ⋅ Α(ω02 -ω2 )
⋅(ηµωt⋅συνθ+ηµθ⋅συνωt)⇒ Fεξ=F0⋅ηµ(ωt+θ) (αρµονική
Fεξ=
συνθ
m ⋅ Α(ω02 -ω2 )
συνάρτηση του χρόνου),µε F0=
.
συνθ
1
1
-1 ⇒
= 1+εφ 2θ , άρα
2
συν θ
συνθ

Ακόµη, εφ2θ=

F0= m⋅A·(ω02-ω2)⋅ 1+εφ 2θ ⇒F0= m⋅A·(ω02-ω2)⋅ 1 +
F0=mA⋅

⇒A=

( ω02 -ω2 ) +
2

b 2 ω2
⇒
m 2 ⋅ (ω02 -ω2 ) 2

2
b 2 ⋅ ω2
m ⋅Α
⇒ F0=
⋅ m 2 ( ω02 -ω2 ) + b 2 ⋅ ω2 ⇒
2
m
m

F0
b 2 ⋅ ω2 + m 2 ( ω02 -ω

)

2 2

=

F0
b 2 ⋅ ω2 + ( Κ-mω

)

2 2

.Για

ω→ 0

είναι

Α=

F0
.
Κ

Άρα η γραφική παράσταση δεν περνάει από το 0. Έτσι έχουµε
την παρακάτω γραφική παράσταση, (καµπύλη συντονισµού).
A

b3=0

A0
b4
f0

b1

b2

fεξ
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α) Όσο µεγαλύτερη είναι η σταθερά b τόσο µικρότερο είναι το
πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης κατά το συντονισµό,
β) Στην ιδανική περίπτωση που b=0, το πλάτος απειρίζεται
κατά το συντονισµό. Αν πάλι b=b4→∞ η κίνηση είναι
απεριοδική
και
το
φαινόµενο
του
συντονισµού
δεν
παρατηρείται.
γ) Όσο η απόλυτη διαφορά f εξ − f ελαττώνεται τόσο το πλάτος
Α, της εξαναγκασµένης ταλάντωσης αυξάνεται,
δ)
Α=

Ακόµη
F0

για

b 2 ⋅ ω2 + ( Κ-mω2 )

υmax=

2

b ⋅ ω + ( Κ-mω
2

και

υ=ωΑσυνωt,

όπου

. Τότε για τη µέγιστη ταχύτητα ισχύει:

ω ⋅ F0
2

ισχύει

x=Aηµωt

)

2 2

=

F0
b ⋅ ω + ( Κ-mω
2

2

)

2 2

=

ω2
=

F0
2

=

F0
2

.

Η

γραφική

παράσταση

της

 Κ-mω 
b2 + 

 ω 
µέγιστης ταχύτητας υmax σε συνάρτηση µε το ω είναι αυτή που
φαίνεται
παρακάτω.
2

Κ

b 2 +  − mω 
ω
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Για ω→0 είναι υmax=

F0
2

→0. Άρα η Γ.Π της ταχύτητας

Κ
b2 +  
ω
υ(fεξ) «περνάει» από το µηδέν.

4) Ενέργεια της εξαναγκασµένης ταλάντωσης:
Για τη δυναµική ενέργεια ταλάντωσης ισχύει,
1
1
∆υναµική ενέργεια: U= ⋅D⋅x2 µε D=K=mω02, άρα U= ⋅m·ω02·x2.
2
2
Για την κινητική ενέργεια έχουµε:
1
1
Κ=
⋅m⋅υ2= ⋅m⋅ω2(Α2-x2). (µε ω και όχι ω0).
2
2
Τότε για την ενέργεια ταλάντωσης ισχύει:
1
1
Ε=Κ+U= ⋅m⋅ω2(Α2-x2)+
⋅m·ω02·x2⇒
2
2
1
1
1
1
1
Ε= ⋅m⋅ω2Α2- ⋅m⋅ω2x2+
⋅m·ω02·x2⇒ Ε= ⋅m⋅ω2Α2+ ⋅m⋅( ω02-ω2)·x2.
2
2
2
2
2
Άρα η ολική ενέργεια στην εξαναγκασµένη ταλάντωση δεν
είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται µε το x. Οι γραφικές
παραστάσεις των τριών ενεργειών είναι οι παρακάτω:
Κατά το συντονισµό:
1
1
Κ=
⋅m⋅υ2= ⋅m⋅ω02(Α2-x2)=
2
2
1
1
= ⋅Κ⋅Α2- ⋅Κ⋅x2. Άρα
2
2
1
1
1
Ε=Κ+U= ⋅Κ⋅Α2- ⋅Κ⋅x2+ ⋅Κ⋅x2=
2
2
2
1
= ⋅Κ⋅Α2=σταθερή.
2
Προσέχουµε λοιπόν ότι η
ενέργεια που αφαιρεί η
δύναµη
απόσβεσης
δεν
αναπληρώνεται
κάθε

E
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στιγµή από το έργο της δύναµης του διεγέρτη. Αυτό γίνεται
µόνο στην περίπτωση του συντονισµού. Όµως όση ενέργεια
αφαιρείται από τη δύναµη απόσβεσης στη διάρκεια µιας
περιόδου τόση και προσφέρεται µέσω του έργου της εξωτερικής
δύναµης. ∆ηλαδή η ενέργεια Ε της εξαναγκασµένης ταλάντωσης
µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια µιας περιόδου όµως στο τέλος
παραµένει σταθερή.
Μόνο
η
µέγιστη
τιµή
της
ενέργειας
ταλάντωσης
η
1
Εmax= ⋅Κ⋅Α2παραµένει σταθερή.
2
Η παραπάνω γραφική παράσταση αναφέρεται στην περίπτωση που
1
1
ω<ω0. Γιατί Εmax=Kmax= Ε= ⋅m⋅ω2Α2, ενώ Umax= ⋅m⋅ω02Α2
2
2
Αν ω>ω0 τότε έχουµε την
Γ.Π:

E

-A

A

x

A

x

Βέβαια για ω=ω0, έχουµε:

E

-A
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5) Ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση συχνότητας f,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Τι µεταβολή θα υποστεί το πλάτος
της ταλάντωσης αν αυξήσουµε τη µάζα m του ταλαντούµενου
σώµατος; ∆ίνεται µε f0=

D
1
⋅
.
2π m

A

A0

f0

fεξ

Αφού αυξάνουµε τη µάζα m, του ταλαντωτή αυτό σηµαίνει ότι η
ιδιοσυχνότητα f0, του ταλαντωτή ελαττώνεται. Τότε όµως
έχουµε τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αν f>f0 τότε η απόλυτη διαφορά f − f 0 αυξάνεται και άρα
το πλάτος Α της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ελαττώνεται
β) Αν f<f0 τότε υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:
i) η απόλυτη διαφορά f − f 0 ελαττώνεται και άρα το πλάτος Α
της εξαναγκασµένης ταλάντωσης αυξάνεται
ii) η απόλυτη διαφορά f − f 0 παραµένει σταθερή και άρα το
πλάτος Α της εξαναγκασµένης ταλάντωσης παραµένει επίσης
σταθερό
iii) η απόλυτη διαφορά f − f 0 αυξάνεται και άρα το πλάτος Α
της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ελαττώνεται,
γ) Αν f − f 0 =0 τότε επίσης η απόλυτη διαφορά f − f 0 αυξάνεται
και άρα το πλάτος Α της εξαναγκασµένης ταλάντωσης
ελαττώνεται.
6. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η δύναµη απόσβεσης έχει
µέτρο Fαπ=F=b⋅⋅υ, µε υ=υmax⋅συνωt. Τότε:
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α) Να υπολογιστεί ο µέγιστος ρυθµός µε τον
καταναλίσκεται ενέργεια από τη δύναµη απόσβεσης.

οποίο

β) Να υπολογιστεί η ολική ενέργεια που προσφέρεται στο
σύστηµα σε χρόνο µιας περιόδου (t1=T).
Απόδειξη:

dW
dx
dW
dW
= F⋅
ή
= F⋅υ ή
= b⋅υ2
dt
dt
dt
dt
dW
dW
ή
= b⋅υmax2⋅συν2ωt ή
= b⋅Α2⋅ω2⋅συν2ωt,
dt
dt
dW
άρα(
)max= b⋅Α2⋅ω2.
dt
α) dW=F⋅dx ή

β) Τότε έχουµε:
T

dW=

b⋅Α02⋅ω2⋅συν2ωt⋅∆t

ή

∑ dW=

T

b⋅Α ⋅ω ⋅
2

2

0

T

W= b⋅Α ⋅ω ⋅
2

2

∑συν ωt⋅∆t
2

∑συν ωt⋅∆t
2

ή

0

T

. Όµως

0

∑συν ωt⋅∆t= T2 ,
2

όπως φαίνεται

0

στο σχήµα:

συν2ω t
1

T/4
Άρα W= b⋅Α2⋅ω2⋅

T/2

3T/4

T

t

T
2π
= b⋅Α2⋅ω2⋅
=π⋅b⋅Α2⋅ω ή
2
2ω
W= π⋅⋅b⋅⋅Α2⋅ω

Τόση είναι η ενέργεια που «ξοδεύει» η Fαπ. Άρα η εξωτερική
δύναµη Fεξ σε χρόνο µιας περιόδου πρέπει να «προσφέρει» την
ίδια ενέργεια. Άρα WFεξ =π⋅b⋅Α2⋅ω.
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Β) Ηλεκτρικές

1) Αν ένα κύκλωµα LC διεγερθεί µια φορά µε πηγή συνεχούς
τάσης τότε εκτελεί ελεύθερη και αµείωτη ταλάντωση µε
συχνότητα f0=
αντίσταση

1
. Αν όµως το κύκλωµα παρουσιάζει ωµική
2π L.C
τότε

R,

συχνότητα f0=

η

ταλάντωσή

του

είναι

φθίνουσα

µε

1  R 2
1
.
−   . Για µικρές όµως τιµές της
2π LC  2L 

αντίστασης R, µπορούµε να θεωρούµε ως ιδιοσυχνότητα του
συστήµατος αυτή των αµείωτων ταλαντώσεων.
Το
κύκλωµα
µε
την
ωµική
αντίσταση
µπορεί
να
R
πραγµατοποιεί
εξαναγκασµένη
ταλάντωση αν χρησιµοποιήσουµε ως
διεγέρτη µια πηγή εναλλασσόµενης C
L
τάσης, όπως φαίνεται στο σχήµα.
Τότε
η
συχνότητα
f
των
ηλεκτρικών ταλαντώσεων είναι ίση
µε τη συχνότητα της πηγής του
εναλλασσοµένου
ρεύµατος.
Αν
µεταβάλλουµε τη συχνότητα της πηγής τότε το πλάτος του
ρεύµατος µεταβάλλεται όπως φαίνεται στο σχήµα και παίρνει
τη µέγιστη τιµή του κατά το συντονισµό δηλαδή όταν η
συχνότητα f της πηγής γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα f0 του
συστήµατος δηλαδή όταν f=f0.
µε R2>R1>R3=0
I

R 3=0
R1

R2

f0

fεξ
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2) Απόδειξη:
Qθερµ.=i2.R.t=I2⋅ηµ2ωt⋅R⋅∆t γιατί i=-Iηµωt. Όµως
T

∑ ∆Q

T

θερµ.=

I ⋅R⋅
2

0

∑ηµ ωt⋅∆t
2

ή Qθερµ.= I2⋅R⋅

0

T

∑ηµ ωt⋅∆t
2

0

=

T
, µια και
2

T
, όπως φαίνεται στο σχήµα.
2

ηµ2ωt
1

T/4

T/2

3T/4

T

t

Γενικά ισχύει Qθερµ.=Iεν2⋅R⋅t γιατί Ιεν=

I
. Ακόµη από τη σχέση
2

W= Qθερµ.=π⋅b⋅Α02⋅ω, όπου b=R και Α0=Q,

θα έχουµε:

Qθερµ.=π⋅ R⋅Q2⋅ω= π⋅ R⋅

I2
ω2

⋅ω= π⋅ R⋅

I2
I 2T
T
= π⋅ R⋅
= I2⋅R⋅ .
ω
2π
2
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ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Μηχανικές
Ασκήσεις – Προβλήµατα

1. Σώµα µάζας m=1Kg πραγµατοποιεί εξαναγκασµένη ταλάντωση
µε τη βοήθεια διεγέρτη ο οποίος εξασκεί στο σύστηµα
περιοδικά δύναµη (διεγείρουσα δύναµη) µε συχνότητα f=

7
Hz.
2π

Αν η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης είναι D=400Ν/m,
τότε:
α) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης, της ταχύτητας
και της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο t,
αν για t=0 είναι x=A=20cm.
β) Αν η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης γίνει
f΄=

35
Hz, τότε το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης
2π

µεταβάλλεται και πως;
Θεωρείστε την απόσβεση της ταλάντωσης αµελητέα.
2. Αν σε ταλαντωτή µάζας m=2Kg
και σταθεράς επαναφοράς
D=200N/m,
προσφέρουµε
µια
φορά
ενέργεια
τότε
αυτός
πραγµατοποιεί
φθίνουσα
ταλάντωση
που
το
πλάτος
της
-2⋅t
µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση A=10⋅e
(cm).
Αν στη συνέχεια µετά από χρόνο t=ℓn2 s, εξασκήσουµε
εξωτερική περιοδική δύναµη µε περίοδο T=0,1π s,
τότε ο
ταλαντωτής πραγµατοποιεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε πλάτος
ίσο µε αυτό που είχε αποκτήσει εκείνη τη στιγµή ,
πραγµατοποιώντας τη φθίνουσα ταλάντωση. Τότε:
α) Να γράψετε τη σχέση που δίνει την εξωτερική περιοδική
δύναµη σε συνάρτηση µε το χρόνο,
β) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε
το χρόνο
γ) Ποια είναι η συχνότητα συντονισµού (ιδιοσυχνότητα), του
συστήµατος, αν θεωρήσουµε πως αυτή είναι ίση µε τη
συχνότητα της ελεύθερης και αµείωτης ταλάντωσης του
συστήµατος;
δ) Αν το πλάτος κατά το συντονισµό είναι Α=20cm, τότε ποια
πρέπει να είναι η χρονική εξίσωση της περιοδικής δύναµης,
ώστε να έχουµε συντονισµό; (Θεωρείστε ότι δεν έχουµε αρχική
φάση)
ε) Να υπολογίσετε το έργο που προσφέρεται κατά το
συντονισµό , από την περιοδική δύναµη σε χρόνο t=4π s, ώστε
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να πραγµατοποιείται η εξαναγκασµένη ταλάντωση καθώς και το
µέγιστο ρυθµό προσφερόµενης ενέργειας.
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Ηλεκτρικές
Ασκήσεις – Προβλήµατα

L΄

4. Το κύκλωµα RLC του σχήµατος
αποτελείται
από
πυκνωτή
χωρητικότητας
C=1µF,
πηνίο
συντελεστή αυτεπαγωγής L=10-2H
και αντίσταση R=40Ω. Αν το
κύκλωµα
τίθεται
σε
εξαναγκασµένη
ταλάντωση
από
πηγή
εναλλασσόµενης
τάσης
πλάτους
V0=200V
τότε
να
υπολογιστούν:
α)
Η
κυκλική
συχνότητα

L

C

πυκνωτής µεταβλητής
χωρητικότητας

κεραία

3. Το κύκλωµα LC του σχήµατος
βρίσκεται
σε
επαγωγική
i΄
σύζευξη µε την κεραία του
i
ραδιοφώνου. Στην κεραία τα
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα του
ποµπού
αναγκάζουν
τα
ηλεκτρόνιά της να εκτελέσουν
εξαναγκασµένη
ταλάντωση,
οπότε
δηµιουργείται ασθενές
µεταβαλλόµενο (εναλλασσόµενο)
ρεύµα.
Τότε
εξαιτίας
της
επαγωγικής
σύζευξης
το
κύκλωµα LC εξαναγκάζεται και αυτό σε ηλεκτρική ταλάντωση.
Μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα του πυκνωτή µεταβάλλουµε την
ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος. Μόλις η ιδιοσυχνότητα του
κυκλώµατος LC συµπέσει µε κάποια από τις συχνότητες που
φτάνουν στην κεραία το σύστηµα συντονίζεται και διαρρέεται
από εναλλασσόµενο ρεύµα µέγιστου πλάτους, που ενισχύεται
και στη συνέχεια θέτει σε ταλάντωση το µεγάφωνο του
ραδιοφώνου.
Αν το κύκλωµά µας έχει συντονιστεί στον FM 100MHz και ο
συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=10-4H, τότε να
υπολογιστεί η χωρητικότητα του µεταβλητού πυκνωτή κατά το
συντονισµό. ∆ίνεται π2=10.

R
C

L
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συντονισµού ω0,
β) Το πλάτος της έντασης του ρεύµατος Ι0, καθώς και τη
µέγιστη τάση στα άκρα του πυκνωτή VC0,
γ) Τη θερµική ισχύ (PR) στον αντιστάτη και την ισχύ (PC)
στον πυκνωτή κατά το συντονισµό.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
Μηχανικές
1) Ένα κινητό πραγµατοποιεί ταυτόχρονα δυο γραµµικές
αρµονικές ταλαντώσεις µε την ίδια διεύθυνση, την ίδια
κυκλική συχνότητα ω και την ίδια θέση ισορροπίας (Θ.Ι.Τ) µε
εξισώσεις x1=A1⋅ηµωt και x2=A2⋅ηµ(ωt+φ). Να βρεθεί η εξίσωση
της συνισταµένης ταλάντωσης
Σύνθεση
δύο
απλών
αρµονικών
ταλαντώσεων
της
ίδιας
συχνότητας, που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο στην ίδια
διεύθυνση:
Έστω ότι ένα σώµα Σ κάνει ταυτόχρονα δυο (ή περισσότερες)
απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε εξισώσεις:
x1=A1ηµωt

και

x2=A2ηµ(ωt+φ)

Η αποµάκρυνσή, η ταχύτητά και η επιτάχυνση της συνισταµένης
ταλάντωσης κάθε στιγµή είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα
των αποµακρύνσεών, των ταχυτήτων και των επιταχύνσεων των
επιµέρους (συνιστωσών) ταλαντώσεων στις οποίες µετέχει.
∆ηλαδή ισχύει: x=x1+x2, υ=υ1+υ2 και α=α1+α2.Η µορφή της
συνισταµένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη διαφορά φάσης φ,
των δυο συνιστωσών κινήσεων.
α) Εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης.
Η αποµάκρυνση x του σώµατος κάθε στιγµή θα είναι το
αλγεβρικό άθροισµα των αποµακρύνσεων που θα είχε αν έκανε
την κάθε ταλάντωση ξεχωριστά, δηλαδή:
x=x1+x2 ⇒x =A1ηµωt+A2ηµ(ωt+φ)

(1)

Η εξίσωση αυτή είναι γραµµικός συνδυασµός δυο αρµονικών
όρων οπότε φανερώνει ότι η συνισταµένη κίνηση είναι και
αυτή απλή αρµονική ταλάντωση µε την ίδια περίοδο και
συχνότητα των συνιστωσών κινήσεων γύρω από το ίδιο κέντρο
Ο, µε την ίδια διεύθυνση.
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Τότε όµως η εξίσωση της συνισταµένης κίνησης µπορεί να
πάρει τη µορφή:
x=Aηµ(ωt+θ)
(2).
Αν εξισώσουµε τα δεύτερα µέρη των δυο παραπάνω εξισώσεων,
βρίσκουµε:
Aηµ(ωt+θ) =A1ηµωt+A2ηµ(ωt+φ)
Αν στην
εξίσωση:

εξίσωση

αυτή

θέσουµε

t=0

Α⋅⋅ηµθ=Α2⋅ηµφ

(3)

τότε

παίρνουµε

την

αν ακόµη θέσουµε ωt=900 παίρνουµε την εξίσωση:
Α⋅⋅συνθ=Α1+Α2⋅συνφ (4)
Την εξίσωση (4) µπορούµε να την πάρουµε ισοδύναµα αν
γράψουµε τις εξισώσεις για την ταχύτητα ταλάντωσης της κάθε
ταλάντωσης ξεχωριστά καθώς και της συνισταµένης ταλάντωσης,
δηλαδή:
υ1=ωA1συνωt, υ2=ωΑ2συν(ωt+φ) και υ=ωΑσυνθ. Τότε ισχύει η
εξίσωση:
υ=υ1+υ2 ή
ωΑσυνθ=ωA1συνωt+ωΑσυν(ωt+φ)
Αν
θέσουµε
Ασυνθ=A1+Ασυνφ.

t=0

παίρνουµε,

ωΑσυνθ=ωA1+ωΑ2συνφ⇒

∆ιαιρώντας κατά µέλη τις εξισώσεις (3) και (4) βρίσκουµε:

εφθ=

Α 2 ηµφ
Α1 +Α 2συνφ

Αν υψώσουµε στο τετράγωνο τις εξισώσεις (3) και (4)
προσθέσουµε έπειτα κατά µέλη, θα βρούµε:
Α2=(Α2⋅ηµφ)2+ (Α1+Α2⋅συνφ )2=Α22ηµ2φ+Α12+Α22συν2φ+2Α1Α2συνφ
ή Α2=Α12+Α22+2Α1Α2συνφ ή τελικά:

και
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Α= Α12 +Α 22 + 2Α1Α 2συνφ
β)
Γεωµετρική
του Fresnel.

κατασκευή

Το πλάτος Α και η διαφορά
φάσης θ της συνισταµένης
ταλάντωσης µπορεί ακόµη να
βρεθεί
εύκολα
µε
την
παρακάτω
γεωµετρική
κατασκευή
του
Fresnel.

y

∆
Α2

φ
Ο

Α

θ
Α1

φ
Γ

Ε

X

Θεωρούµε
ένα
ορθογώνιο
σύστηµα συντεταγµένων xoy και παίρνουµε ως άξονα αναφοράς
τον άξονα xx΄. Πάνω σε αυτόν σχεδιάζουµε ένα διάνυσµα µε
αρχή το Ο που έχει µήκος ίσο µε το πλάτος Α1 της µιας
συνιστώσας κίνησης. Στη συνέχεια από την αρχή Ο σχεδιάζουµε
και ένα δεύτερο διάνυσµα µε µήκος ίσο µε το πλάτος Α2 της
δεύτερης συνιστώσας κίνησης (ταλάντωσης). Το διάνυσµα αυτό
(Α2) σχηµατίζει γωνία φ µε τον άξονα αναφοράς xx΄. Τότε
 

ισχύει A = A 1 + A 2 οπότε από τον κανόνα του παραλληλογράµµου
σχεδιάζουµε το διάνυσµα Α, που έχει µήκος ίσο µε το πλάτος
της συνισταµένης ταλάντωσης. Από το ορθογώνιο τρίγωνο OΕ∆
βρίσκουµε ακόµη ότι:Α2=(Α1+ΓΕ)2+∆Ε2⇒
⇒Α2=(Α1+Α2συνφ)2+(Α2ηµφ)2⇒
⇒Α2=Α12+2Α1Α2συνφ+Α22συν2φ+Α22ηµ2φ⇒Α2= Α12+Α22+2Α1Α2συνφ⇒
⇒Α= Α 1 2 + Α 2 2 + 2Α 1 Α 2 συνφ .
Ακόµη από το ορθογώνιο τρίγωνο OΕ∆ βρίσκουµε ότι:
εφθ=

A 2 ηµφ
∆E
=
.
ΟΕ Α 1 + Α 2 συνφ
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∆ιακροτήµατα
2) Ένα κινητό πραγµατοποιεί ταυτόχρονα δυο γραµµικές
αρµονικές ταλαντώσεις µε την ίδια διεύθυνση, το ίδιο πλάτος
Α
γύρω
από
την
ίδια
θέση
ισορροπίας
(Θ.Ι.Τ)
και
διαφορετικές συχνότητες µε εξισώσεις:
x1=A⋅⋅ηµω1t και
x2=A⋅⋅ηµω2t.
Να βρεθεί η εξίσωση της συνισταµένης περιοδικής κίνησης.
Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας των κινήσεων, ισχύει:
x=x1+x2 ή x= A⋅ηµω1t+ A⋅ηµω2t ή x= A⋅(ηµω1t+ηµω2t),
µε βάση την τριγωνοµετρική σχέση
 α + β
 α − β
 ⋅συν 

ηµα+ηµβ=2⋅ηµ 
 2 
 2 
 ω − ω2 
 ω + ω2 
θα έχουµε x= 2A⋅ συν  1
⋅ t  ⋅ηµ  1
⋅ t  .
2
2




Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει µια περιοδική κίνηση που δεν
είναι όµως γραµµική αρµονική ταλάντωση.
Αν οι συχνότητες ω1 και ω2, διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους
δηλαδή ω1⋲ω2 τότε λέµε ότι έχουµε διακρότηµα και επειδή ο
όρος
 ω − ω2 
Α΄=2Aσυν  1
⋅ t  µεταβάλλεται πολύ πιο αργά µε το χρόνο
2


 ω + ω2 
σε σχέση µε τον όρο ηµ  1
⋅ t  ο οποίος µεταβάλλεται µε
2


συχνότητα ω ⋲ω1⋲ω2. Άρα η εξίσωση του διακροτήµατος µπορεί
να γραφεί και
x= Α΄⋅⋅ηµ ωt

 ω − ω2 
όπου το Α΄=2Aσυν  1
⋅ t  είναι το πλάτος του
2


διακροτήµατος.
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x
A
t

Tδ

2A

t

Ο χρόνος ανάµεσα σε δυο διαδοχικούς µηδενισµούς (ή δυο
διαδοχικές µεγιστοποιήσεις) του πλάτους Α΄, ονοµάζεται
περίοδος (Τδ), του διακροτήµατος.
Απόδειξη:
Όταν το πλάτος Α΄ του διακροτήµατος γίνεται µέγιστο τότε
έχουµε,
 ω − ω2 
Α΄=2Aσυν  1
⋅ t  =±2Α τότε προκύπτει
2



ω1 − ω2
2πf1 − 2πf2
 ω − ω2 
συν  1
⋅ t  =±1 ή
⋅ t =κπ ή
⋅ t =κπ
2
2
2


ή f1 − f 2 ⋅t=κ ή
t=

κ
µε κ=0,1,2,3…….
f1 − f2
κ
f1 − f2
κ +1
t2=
f1 − f2

Τότεt1=

⇒
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⇒Tδ=t2-t1=

Τδ=

κ +1
κ
κ + 1- κ
ή Tδ=
ή
f1 − f2 f1 − f2
f1 − f2

1
ή
f1 − f2

1
1
=
ή
fδ f1 − f2

fδ= f1 − f 2
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
Ασκήσεις – Προβλήµατα
1. Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές ταλαντώσεις,
µε εξισώσεις x1=3 ηµ10t και x2=4 ηµ(10t+φ) (S.I), που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σηµείο.
Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης που
πραγµατοποιεί το σώµα αν:
α) φ=0
β) φ=

π
rad
2

γ) φ= π rad
δ) φ=

π
rad.
3

2. Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές ταλαντώσεις,
µε εξισώσεις x1=2 ηµ5t και x2=2 ηµ(5t+

π
) (S.I),
2

που

γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας ταλάντωσης. Τότε
α) Να γίνει η γραφική παράσταση στο ίδιο διάγραµµα των
αποµακρύνσεων των δυο ταλαντώσεων σε συνάρτηση µε το χρόνο,
β) Να γίνει η γραφική παράσταση στο ίδιο διάγραµµα των
ταχυτήτων των δυο ταλαντώσεων σε συνάρτηση µε το χρόνο,
γ) Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης που
εκτελεί το σώµα και
δ) Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το
χρόνο της συνισταµένης ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα.
3. Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές ταλαντώσεις,
που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας ταλάντωσης, όπως φαίνονται στα σχήµατα.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

88

x(m)

x(m)

4

4

3

3

2

2

1

1
0.2

0,0

0,4

t(s)

0,0

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

-4

(α)

0.2

0,4

t(s)

( β)
x(m)

x(m)

4

4

3

3

2

2

1

1
0,0
-1

0.2

0,4

0.2

0,0
t(s)

0,4

t(s)

-1
-2

-2

-3

-3

-4

-4

(γ)

(δ)

Τότε για κάθε περίπτωση:
i) Να γράψετε τις εξισώσεις
σε συνάρτηση µε το χρόνο που
περιγράφουν την κάθε ταλάντωση
ii) Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης
iii) Να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνο
της συνισταµένης ταλάντωσης.

4. Σώµα µάζας m=100g εκτελεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές
ταλαντώσεις, µε εξισώσεις x1=5 ηµ2t και x2=5 ηµ(2t+

π
)
2
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(S.I), που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την
ίδια θέση ισορροπίας ταλάντωσης. Τότε:
α) Να βρεθεί η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης,
β) Να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης,
γ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα και την επιτάχυνση της
συνισταµένης ταλάντωσης, όταν η αποµάκρυνση από τη θέση
ισορροπίας ταλάντωσης είναι x=5m,
δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα και την επιτάχυνση της
συνισταµένης ταλάντωσης, τη χρονική στιγµή t=

π
s.
2

5. Ένα σώµα πραγµατοποιεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές
ταλαντώσεις, µε εξισώσεις x1=10 ηµ(5πt+
ηµ(5πt+

π
) (S.I),
2

π
) και x2=10
6

που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και

γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας ταλάντωσης. Τότε να
γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης που
πραγµατοποιεί το σώµα.
6. Ένα σώµα πραγµατοποιεί ταυτόχρονα τρεις αρµονικές
ταλαντώσεις, µε εξισώσεις x1=3 ηµ10t και x2=4 ηµ(10t+

π
)
6

και
x3=4 ηµ(10t+

5π
) (S.I),
6

που γίνονται στην ίδια διεύθυνση

και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας ταλάντωσης. Τότε να
γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης που
πραγµατοποιεί το σώµα.
∆ιακροτήµατα
7. Ένα διαπασών παράγει αρµονικό ήχο που εξαναγκάζει το
τύµπανο του αφτιού σε ταλάντωση. Ένας παρατηρητής ακούει
τον ήχο από δυο διαπασών που πάλλονται ταυτόχρονα µε
συχνότητες f1=1500Hz και f2=1502Hz και αντιλαµβάνεται έναν
ήχο που άλλοτε «σβήνει» και άλλοτε γίνεται µέγιστος. Ποιος
είναι τότε ο χρόνος ανάµεσα:
α) σε δυο διαδοχικούς µηδενισµούς ή δυο διαδοχικά µέγιστα
της έντασης του ήχου;
β) σε 10 µέγιστα της έντασης του ήχου;
γ) σε έναν µηδενισµό και ένα µέγιστο της έντασης του ήχου;
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δ) σε έναν µηδενισµό και τρία διαδοχικά µέγιστα του ήχου;
8. Ένα σώµα πραγµατοποιεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές
ταλαντώσεις, µε εξισώσεις x1=5 ηµ4002πt και x2=5 ηµ4000πt
(S.I), που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την
ίδια θέση ισορροπίας ταλάντωσης. Τότε
α) Ποια είναι η συχνότητα της περιοδικής κίνησης που
προκύπτει;
β) Ποια είναι η συχνότητα του διακροτήµατος;
γ) Να γράψετε την εξίσωση του πλάτους της συνισταµένης
κίνησης που πραγµατοποιεί το σώµα.
δ) Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης κίνησης που
πραγµατοποιεί το σώµα.
9. Ένα σώµα πραγµατοποιεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές
ταλαντώσεις, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από
την ίδια θέση ισορροπίας ταλάντωσης. Αν η εξίσωση της
συνισταµένης περιοδικής κίνησης που πραγµατοποιεί το σώµα
είναι x=8συν2πt⋅ηµ2000πt, τότε να γράψετε τις εξισώσεις των
δυο επιµέρους γραµµικών αρµονικών ταλαντώσεων.
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ΘΕΜΑ 1ο
1.Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη
είναι µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή.
Αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της
εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα:
α. αυξάνεται συνεχώς.
β. µειώνεται συνεχώς.
γ. µένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται.
Μονάδες 5
2. Αν στον αρµονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναµη
επαναφοράς ενεργεί και δύναµη αντίστασης
F = - bυ,
µε b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται µε το
χρόνο σύµφωνα µε την εξίσωση (για Λ > 0).
α. Α = Α0 – bt .
β. A = A0eΛ t .
γ. A = A0e-Λ t .
δ. A = A 0
Λt

Μονάδες 5
3.
Σώµα
συµµετέχει
ταυτόχρονα
σε
δύο
απλές
αρµονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από τις
σχέσεις
x 1 =Αηµω 1 t
και
x 2 =Aηµω 2 t,
των
οποίων
οι
συχνότητες ω 1 και ω 2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους. Η
συνισταµένη ταλάντωση έχει:
α. συχνότητα 2(ω 1 -ω 2 )
β. συχνότητα ω 1 +ω 2 .
γ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και 2Α.
δ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α.
Μονάδες 5
4. Σώµα µάζας m που είναι προσδεδεµένο σε οριζόντιο
ελατήριο σταθεράς k, όταν αποµακρύνεται από τη θέση
ισορροπίας κατά Α, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε
περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουµε την αποµάκρυνση Α, η
περίοδος της ταλάντωσης γίνεται
α. 2Τ.
β. Τ.
γ. Τ/2.
δ. 4Τ.
Μονάδες 5
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5. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου
πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f1 > f2)
των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, µε
αποτέλεσµα να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η συχνότητα f2
προσεγγίσει τη συχνότητα f1, χωρίς να την ξεπεράσει, ο
χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς
του πλάτους θα:
α. αυξηθεί.
β. µειωθεί.
γ. παραµείνει ο ίδιος.
δ. αυξηθεί ή θα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f2.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρµονικές
ταλαντώσεις µε εξισώσεις x1=Aηµω1t και x2=Aηµω2t της ίδιας
διεύθυνσης και γύρω από το ίδιο σηµείο. Οι γωνιακές
συχνότητες ω1 και ω2 διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους. Ποιο
είναι το αποτέλεσµα αυτής της σύνθεσης; Να γράψετε την
εξίσωση της συνισταµένης κίνησης, να κάνετε τη γραφική της
παράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνο και να υπολογίσετε το
χρόνο µεταξύ δυο διαδοχικών της µεγίστων.
Μονάδες 15
2. Σώµα µάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ του οποίου το άνω άκρο είναι
στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Αποµακρύνουµε το σώµα
κατακόρυφα προς τα κάτω κατά απόσταση α από τη θέση
ισορροπίας και το αφήνουµε ελεύθερο να κάνει ταλάντωση.
Επαναλαµβάνουµε το πείραµα και µε ένα άλλο ελατήριο
σταθεράς Κ΄ = 4Κ.Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των
δυναµικών ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση µε την
αποµάκρυνση στο ίδιο διάγραµµα.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 3ο
Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος
αποτελείται
από
πυκνωτή
µε
-5
++ ++
χωρητικότητα 2⋅10 F , ένα ιδανικό
L
C
πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής
-- -0,05H έναν ωµικό αντιστάτη µε
∆1
αντίσταση 4Ω και διακόπτες ∆1 και
∆2 όπως φαίνονται στο διπλανό
σχήµα. Αρχικά οι διακόπτες ∆1 και
R
∆2
∆2 είναι ανοικτοί και ο πυκνωτής
είναι
φορτισµένος
µε
ηλεκτρικό
-7
φορτίο
5⋅10
C.
Οι
αγωγοί
σύνδεσης
έχουν
αµελητέα
αντίσταση.
Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆1.
Να υπολογίσετε:
1.
την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης
Μονάδες 5
2.

το πλάτος της έντασης του ρεύµατος
Μονάδες 5

3.
την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο
του πυκνωτή C είναι
3⋅10-7 C.
Μονάδες 5
4.
Κάποια στιγµή ανοίγουµε το διακόπτη ∆1 και
ταυτόχρονα κλείνουµε το διακόπτη ∆2. Πόση ενέργεια πρέπει
να προσφέρουµε στο κύκλωµα σε χρόνο 2π sec, ώστε να
πραγµατοποιεί
το
κύκλωµα
αµείωτες
ηλεκτροµαγνητικές
ταλαντώσεις; Θεωρείστε ότι η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος
είναι ίση µε τη συχνότητα της ελεύθερης και αµείωτης
ταλάντωσης και ότι δεν υπάρχουν απώλειες µε τη µορφή
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. ∆ίνεται: π = 3,14 .
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 4ο
Το σώµα m2 του σχήµατος έχει
µάζα m2=4Kg και απέχει από το
έδαφος h=3,2m. Κόβουµε το νήµα
που συνδέει το σώµα µάζας m2
µε το σώµα µάζας m1=1Kg και
µέχρι το σώµα µάζας m2
να
φτάσει στο έδαφος, το σώµα
µάζας m1 έχει κάνει τέσσερις
πλήρεις ταλαντώσεις.
α.
Να
υπολογίσετε
την
κυκλική
συχνότητα
ω
της
ταλάντωσης της µάζας m1 και τη
σταθερά K του ελατηρίου.
β.
m1.

Κ
Θ.Φ.Μ.(1,2)

m1
m2
h

Μονάδες 5
Να βρείτε το πλάτος A της ταλάντωσης του σώµατος µάζας

Μονάδες 10
γ.
Να γράψετε τις εξισώσεις της αποµάκρυνσης x(t),
υ(t) και α(t) για την ταλάντωση του του σώµατος µάζας m1.
∆ίνονται: g=10m/s2, π2=10.
Μονάδες 10
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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KYMATA

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

 Η διάδοση µιας διαταραχής στο χώρο ονοµάζεται κύµα.
 Τα
κύµατα
που
διαδίδονται
ονοµάζονται µηχανικά κύµατα.

σε

ένα

ελαστικό

µέσο

 Για τη δηµιουργία ενός µηχανικού κύµατος απαιτούνται:
α) Η πηγή της διαταραχής ή του κύµατος και
β) ένα υλικό (ελαστικό) µέσο, στο
αλληλεπιδρά µε τα γειτονικά του µόρια.

οποίο

κάθε

µόριο

 Κατά τη διάδοση ενός κύµατος
α) δεν έχουµε µεταφορά ύλης (µάζας) από µια περιοχή του
ελαστικού µέσου σε κάποια άλλη
β) µεταφέρεται ενέργεια και ορµή από το ένα σηµείο του
ελαστικού µέσου στο άλλο.

 Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος σε ένα ελαστικό µέσο
είναι σταθερή και εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες του
µέσου, έτσι µόνο όταν το κύµα αλλάζει µέσο διάδοσης
αλλάζει η ταχύτητά του.
Έτσι για τη σταθερή ταχύτητα διάδοσης του κύµατος ισχύει
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υ=

x
t

 Η ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού µέσου δεν
είναι σταθερή.
Με κριτήριο τη διεύθυνση στην οποία ταλαντώνονται τα µόρια
του ελαστικού µέσου στα οποία διαδίδεται το κύµα αυτά
διακρίνονται σε εγκάρσια και διαµήκη. Τα εγκάρσια κύµατα
διαδίδονται µόνο στα στερεά σώµατα ενώ τα διαµήκη τόσο στα
στερεά όσο και στα υγρά και τα αέρια.

 Εγκάρσια: Ονοµάζονται τα κύµατα στα οποία τα µόρια του
ελαστικού µέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύµατος, τέτοια είναι τα κύµατα που
διαδίδονται κατά µήκος µια τεντωµένης χορδής ή κατά
προσέγγιση στην επιφάνεια των υγρών
 ∆ιαµήκη: Ονοµάζονται τα κύµατα στα οποία τα µόρια του
ελαστικού µέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύµατος, τέτοια κύµατα είναι τα ηχητικά.
 Αν η ταλάντωση της πηγής του κύµατος είναι περιοδική
τότε προκύπτει ένα περιοδικό κύµα. Αν ειδικότερα η
ταλάντωση της πηγής είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου
δηλαδή αν πραγµατοποιεί απλή αρµονική ταλάντωση τότε και
το κύµα που προκύπτει ονοµάζεται γραµµικό αρµονικό ή
ηµιτονοειδές κύµα.
 Οποιαδήποτε κυµατική διαταραχή όσο περίπλοκη και να
είναι µπορεί να αναλυθεί σε ένα άθροισµα αρµονικών
κυµάτων.
 Η περίοδος T, ενός αρµονικού κύµατος είναι η περίοδος
ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού µέσου. Σε χρόνο µιας
περιόδου όλα τα σωµατίδια του ελαστικού µέσου στα οποία
διαδίδεται το κύµα έχουν πραγµατοποιήσει µια πλήρη
ταλάντωση και έχουν επανέλθει στην αρχική τους θέση ενώ
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η διαταραχή έχει µετατοπιστεί κατά ένα µήκος κύµατος.
∆ηλαδή
σε
χρόνο
µια
περιόδου
η
κυµατική
εικόνα
επαναλαµβάνεται.
 Η συχνότητα f, του κύµατος είναι η συχνότητα ταλάντωσης
των µορίων του ελαστικού µέσου. Ισχύει f=N/t όπου Ν
είναι ο αριθµός των κορυφών ή κοιλάδων (για εγκάρσιο
κύµα) ή ο αριθµός των πυκνωµάτων ή αραιωµάτων (για
διαµήκες κύµα), που φτάνουν σε κάποιο σηµείο του
ελαστικού µέσου στη µονάδα του χρόνου κατά τη διεύθυνση
διάδοσης του κύµατος.
 Μήκος κύµατος λ, ονοµάζεται η απόσταση που διαδίδεται το
κύµα σε χρόνο µιας περιόδου ή αλλιώς είναι η οριζόντια
απόσταση δυο διαδοχικών σηµείων που απέχουν την ίδια
κατακόρυφη απόσταση από τη θέση ισορροπίας τους και
κινούνται κατά την ίδια φορά.
Έτσι αν

στην εξίσωση διάδοσης του κύµατος υ=

και t=T θα έχουµε υ=

x
θέσουµε x=λ
t

λ
1
και επειδή f= , προκύπτει υ=λ⋅⋅f
Τ
Τ

Η σχέση αυτή ονοµάζεται θεµελιώδης εξίσωση της κυµατικής.

Η µαθηµατική περιγραφή του γραµµικού αρµονικού κύµατος
y
υ(+)

1ος τρόπος:

λ
A

Αν η πηγή Ο,
γ.α.τ της µορφής

εκτελεί

o

A΄
x

y=A⋅⋅ηµωt τότε το σηµείο Α
θα ταλαντώνεται µε µια

x
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x
x
) γιατί υ=
υ
t′
x
2π
x
t x
ή t΄=
και y=A⋅ηµ
(t- ) ή y=A⋅ηµ2π ( ) ή επειδή
υ
Τ
υ
Τ υT
λ
υ=
δηλαδή υΤ=λ προκύπτει:
Τ
εξίσωση της µορφής y=A⋅ηµω(t-t΄) ή y=A⋅ηµω(t-

y=A⋅ηµ2π (

t x
- )
Τ λ

η οποία είναι η εξίσωση ενός γραµµικού αρµονικού κύµατος.

Η εξίσωση αυτή ισχύει για ένα κύµα που διαδίδεται προς τον
θετικό ηµιάξονα x΄οx, έστω προς τα δεξιά.
Αν το κύµα διαδίδεται προς τον αρνητικό ηµιάξονα x΄οx, τότε
η εξίσωση του κύµατος θα είναι:
y=A⋅ηµ2π (

t x
+ )
Τ λ

Παρατηρούµε ότι η εξίσωση του γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι µια συνάρτηση δυο µεταβλητών f(t,x)

Το Α ονοµάζεται πλάτος του κύµατος, και είναι η µέγιστη
κατακόρυφη αποµάκρυνση των µορίων του ελαστικού µέσου από
τη θέση ισορροπίας Ο.

Η γωνία που βρίσκεται µέσα στο ηµίτονο αποτελεί την φάση
του κύµατος

σε rad (ακτίνια) δηλαδή φάση: φ= 2π (

t x
- ).
Τ λ
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2ος τρόπος:
Ή ακόµη Αν η πηγή Ο, εκτελεί γ.α.τ της µορφής y=A⋅ηµωt τότε
το σηµείο Α θα ταλαντώνεται µε µια εξίσωση της µορφής
y=A⋅ηµ(ωt-φ)=
=Α⋅ηµ (2π

t
-φ).
Τ

Για διαφορά φάσης 2π η απόσταση που διανύει το κύµα είναι λ
για διαφορά φάσης φ; η απόσταση που διανύει το κύµα είναι x

x
t
. Άρα η εξίσωση του κύµατος γίνεται y =Α⋅ηµ (2π
λ
Τ
x
t x
) ή y=A⋅ηµ2π ( - ).
2π
λ
Τ λ

φ= 2π

Γραφική παράσταση του γραµµικού αρµονικού κύµατος

Επειδή όπως είπαµε η εξίσωση του γραµµικού αρµονικού
κύµατος είναι µια συνάρτηση δυο µεταβλητών για να την
παραστήσουµε γραφικά στο επίπεδο
πρέπει να θεωρήσουµε τη
µια από τις δυο µεταβλητές t,x σταθερή.
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Α) Στιγµιότυπο του κύµατος
Είναι η γραφική παράσταση y(x),
µια δεδοµένη χρονική
στιγµή. Έτσι για δεδοµένο χρόνο t=t1=σταθ.
θα έχουµε και

t
=σταθ. Άρα ισχύει
Τ
y=A⋅ηµ2π (σταθ.-

x
) και η γραφική παράσταση δηλαδή η εικόνα
λ

του κύµατος τη δεδοµένη χρονική στιγµή t1, µας δίνει το
στιγµιότυπο του κύµατος τη δεδοµένη χρονική στιγµή και θα
έχει τη µορφή που φαίνεται παρακάτω.
y
υ(+)

A
o

x

α)
Τότε
µια επόµενη
χρονική στιγµή ∆t η διαταραχή θα έχει µετατοπιστεί κατά
∆x=υ.∆t και το στιγµιότυπο του κύµατος θα είναι αυτό του
σχήµατος
y

υ(+)

A
o

x
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β) Σε χρόνο ∆t=T/4 το στιγµιότυπο του κύµατος θα είναι
µετατοπισµένο προς τα δεξιά κατά λ/4
y
υ(+)

A
x
o

γ) Ενώ σε χρόνο µιας περιόδου T, θα είναι µετατοπισµένο
προς τα δεξιά κατά λ, ενώ η µορφή του κύµατος θα είναι η
ίδια µε την αρχική.

y
υ(+)

A
o

x

δ) Γενικά αν κάποια χρονική t1, το στιγµιότυπο του κύµατος
είναι αυτό του σχήµατος τότε θα έχουµε:
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y
υ(+)

t=t1 A
x
o

A
t=t1+T/ 4

λ/4

x

o

A
t=t1+T/ 2

λ/2

x

o

A
t=t1+3T/ 4

3 λ/ 4

x

o

A
t=t1+T
o

λ

x
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ε) Αν τη χρονική στιγµή t=0, η χορδή είναι οριζόντια τότε
το στιγµιότυπο του κύµατος για χρονικά διαστήµατα ∆t=T/4 θα
είναι αυτό του σχήµατος.

y

t=0

x
o
υ(+)

A
t=T/ 4

A
t=T/ 2

A
t=3T/ 4

A
t=T
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στ) Αν το στιγµιότυπο ενός κύµατος είναι το διπλανό τότε αν
για
y
µια

o

K

Λ

x

συγκεκριµένη χρονική στιγµή t, είναι φΚ>φΛ, το σηµείο Κ
ταλαντώνεται για περισσότερο χρόνο από το Λ και άρα το κύµα
διαδίδεται προς το θετικό ηµιάξονα δηλαδή εδώ προς τα
δεξιά.
Αν όµως φΛ> φΚ τότε τα κύµα διαδίδεται προς τον αρνητικό
ηµιάξονα (αριστερά), µια και το Λ ταλαντώνεται για
περισσότερο χρόνο από το Κ.

Β) Ταλάντωση ενός σηµείου του µέσου
Για ορισµένη απόσταση x=x1=σταθ, από την πηγή Ο, τότε και

x
=σταθ. και η εξίσωση του κύµατος γίνεται
λ
y=A⋅ηµ2π (

t
-σταθ). .Άρα πλέον έχουµε µια εξίσωση γραµµικής
Τ

αρµονικής ταλάντωσης και η γραφική παράσταση της κίνησης
του σηµείου σε συνάρτηση µε το χρόνο θα είναι:
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y
υ(+)

A
x
o

x=x1

T
•

Για τη φάση φ, του γραµµικού αρµονικού κύµατος έχουµε
πει πως ισχύει φ= 2π (

t x
- ). Άρα η φάση φ εξαρτάται και
Τ λ

από το χρόνο t αλλά και από τη απόσταση x.
Έτσι για δεδοµένο x=x1 , η φάση αυξάνεται γραµµικά µε το
χρόνο. Επειδή για να διανύσει η διαταραχή την απόσταση x1
απαιτείται χρόνος t1=x1/υ, τότε για t=t1είναι
φ= 2π (

x
x
x x
t x1
)=2π ( 1 - 1 )=2π ( 1 - 1 )=0 και η γραφική
Τ λ
υ.Τ λ
λ λ

παράσταση της φάσης µε το χρόνο είναι όπως φαίνεται στο
σχήµα.

φ

t
o

t1=x/υ
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Για δεδοµένο t=t1 , όµως η φάση ελαττώνεται γραµµικά µε
την απόσταση x. Έτσι για x=0 είναι φ= 2π (
χρόνο

t1

η

διαταραχή

έχει

διανύσει

t1
). Ακόµη σε
Τ

απόσταση

x=x1

λ
⋅t1 και έτσι είναι
Τ
t x
t t
φ= 2π ( 1 - 1 )=2π ( 1 - 1 )=0, και η γραφική παράσταση της
Τ λ
Τ Τ
=υ⋅t1=

φάσης µε το χρόνο είναι όπως φαίνεται στο σχήµα.

φ

2πt1/T

o
•

βέβαια για x2>x1

x1

x

θα είναι και φ2 = 2π (

t2
t
)>φ1 = 2π ( 1 ).
Τ
Τ

Άρα η γραφική παράσταση της φάσης µε την αποµάκρυνση x
θα είναι

φ

2πt2/T
2πt1/T

o

x1

x2

x
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Ακόµη αν το κύµα διαδίδεται προς τον αρνητικό ηµιάξονα
των x, τότε είναι

φ= 2π (

t x
+ ) και η γραφική παράσταση
Τ λ

φ(x), θα είναι της µορφής

φ

o

x

•

Τέλος η γραφική παράσταση φ(x), δεν µπορεί να είναι της
µορφής:
Το κύµα δηλαδή πάντοτε φτάνει
φ
εκεί που φ=0, αλλιώς αν φ<0
αυτό σηµαίνει ότι το σηµείο
ταλαντώνεται
πριν
φτάσει
το
κύµα!!!

o

•

x1

x

Η διαφορά φάσης (∆φ) την ίδια χρονική στιγµή, για δυο
σηµεία που απέχουν από την πηγή Ο αποστάσεις x1 και x2
υπολογίζεται ως εξής:
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φ1 = ηµ2π (

t x1
)
Τ λ
⇒

t x2
)
Τ λ

φ2 = ηµ2π (

⇒ ∆φ=φ1-φ2= 2π (

ή

•

∆φ=2π (

t x1 t x 2
- +
)
Τ λ Τ λ

x 2 - x1
∆x
) ή ∆φ=2π (
).
λ
λ

Η διαφορά φάσης (∆φ) για το ίδιο σηµείο που απέχει
απόσταση x από την πηγή Ο δυο διαφορετικές χρονικές
στιγµές υπολογίζεται ως εξής:

φ1 = ηµ2π (

t1 x
- )
Τ λ
⇒

φ2 = ηµ2π (

t2 x
- )
Τ λ

⇒∆φ=φ2-φ1= 2π (

t 2 x t1 x
- - + )
Τ λ Τ λ

t -t

ή

∆φ=2π (

2

T

1

)
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ή ∆φ=2π (

∆t

y=A⋅ηµ2π (

Τ

).Ακόµη ισχύουν:

t x
- )
Τ λ

υ= A⋅ω⋅συν2π (

t x
- )
Τ λ

α=-Α⋅ω2⋅ ηµ2π (

t x
- ).
Τ λ

Συµφωνία φάσης: y1=y2 και υ1=υ2

•

y
υ(+)

y 1=y 2
o
- y1

x

y1 = A⋅ηµ2π (

t x1
)=A⋅ηµφ1,
Τ λ

φ1 = ηµ2π (

t x1
)
Τ λ

y2 =A⋅ ηµ2π (

t x2
)=Α⋅ηµφ2,
Τ λ

φ2 = ηµ2π (

t x2
)
Τ λ
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τότε y1=y2 ή A⋅ηµφ1=Α⋅ηµφ2 ή ηµφ1=ηµφ2
φ1=2κπ+φ2⇒ φ1-φ2=2κπ ή ∆φ=2κπ
ή
φ1=(2κ+1)π-φ2 απορρίπτεται.
∆φ=2κπ ⇒ 2π

∆x
=2κπ ή
λ

∆x=κ⋅⋅λ όπου κ=1,2,3,4………….
Για κ=1 ∆x=∆xmin=λ και ∆φ=2π rad

•

Αντίθεση φάσης: y1=-y2 και υ1=-υ2

τότε y1=-y2 ή A⋅ηµφ1=-Α⋅ηµφ2 ή ηµφ1=-ηµφ2
φ1=2κπ-φ2 απορρίπτεται
ή
φ1=(2κ+1)π+φ2 ⇒φ1-φ2=(2κ+1)π
∆φ=(2κ+1)π ⇒ 2π

∆x=(2κ+1)⋅⋅

∆x
=(2κ+1)π ή
λ

λ
όπου κ=0,1,2,3,4………….
2

Για κ=0 ∆x=∆xmin=

λ
και ∆φ=π rad
2
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.
Η
πηγή
Ο
,
ενός
γραµµικού
αρµονικού
κύµατος,
ταλαντώνεται περνώντας από τη θέση ισορροπίας της 2000
φορές κάθε ένα δευτερόλεπτο. Αν το πλάτος ταλάντωσης της
πηγής είναι Α=5mm και το µήκος κύµατος του παραγόµενου
κύµατος είναι λ=10cm, τότε να υπολογίσετε:
α) τη συχνότητα του κύµατος
β) την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος και
γ) την µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού
µέσου.

2. Η ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος σε µια
τεντωµένη χορδή είναι υ=200m/s και το µήκος κύµατος του
κύµατος είναι λ=0,1m, τότε να υπολογίσετε:
α) την περίοδο του κύµατος
β) την οριζόντια απόσταση που έχει διανύσει το κύµα σε
χρόνο t=2s,
γ) την ελάχιστη οριζόντια απόσταση δυο σηµείων του
ελαστικού µέσου διάδοσης του κύµατος που βρίσκονται σε
συµφωνία φάσης,
δ) την
ελάχιστη απόσταση (∆xmin),µεταξύ δυο σηµείων που
έχουν το ίδιο µέτρο ταχύτητας
ε) την
ελάχιστη απόσταση (∆xmin),µεταξύ δυο σηµείων που
έχουν την ίδια επιτάχυνση.
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3. Πηγή Ο, αρχίζει να πραγµατοποιεί απλή αρµονική
ταλάντωση, χωρίς αρχική φάση πραγµατοποιώντας 20 πλήρεις
ταλαντώσεις σε χρόνο 2s, οπότε παράγεται εγκάρσιο αρµονικό
κύµα.
Αν η οριζόντια απόσταση του 1ου όρους από την 4η κοιλάδα
είναι x=7m τότε να υπολογίσετε:
α) το µήκος κύµατος του παραγόµενου κύµατος
β) ποια χρονική στιγµή θα εµφανίζονται στο στιγµιότυπο του
κύµατος ακριβώς 4 όρη και 4 κοιλάδες,
γ) Πόσα όρη και κοιλάδες θα εµφανίζονται την ίδια χρονική
στιγµή αν διπλασιάσουµε τη συχνότητα του κύµατος;

4. Ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα διαδίδεται στην επιφάνεια
µιας λίµνης. Αν η οριζόντια απόσταση, µεταξύ δυο διαδοχικών
κοιλάδων είναι του κύµατος είναι 8m, ενώ ο χρόνος για να
πάει η πηγή των κυµάνσεων από τη µέγιστη αποµάκρυνση στη
θέση ισορροπίας είναι 1s, τότε:
α) να βρείτε τη συχνότητα f της πηγής
β) να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος,
γ) σε πόσο χρόνο η κυµατική εικόνα επαναλαµβάνεται και σε
τι διαφέρει από την προηγούµενη;
δ) πόση είναι η ελάχιστη οριζόντια απόσταση δυο σηµείων της
επιφάνειας της λίµνης που έχουν αντίθετες επιταχύνσεις;

5. Σε ένα σηµείο µιας λίµνης, µια µέρα χωρίς αέρα, ένα
σκάφος ρίχνει άγκυρα. Από το σηµείο της επιφάνειας της
λίµνης που πέφτει η άγκυρα ξεκινά εγκάρσιο κύµα. Ένας
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άνθρωπος που βρίσκεται σε βάρκα παρατηρεί ότι το κύµα
φτάνει σ’ αυτόν 50 s µετά την πτώση της άγκυρας. Το κύµα
έχει ύψος 10 cm πάνω από την επιφάνεια της λίµνης, η
απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικές κορυφές του κύµατος
είναι 1 m, ενώ µέσα σε χρόνο 5 s το κύµα φτάνει στη βάρκα10
φορές. Να υπολογίσετε:
Α. Την περίοδο του κύµατος που φτάνει στη βάρκα.
Β. Την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Γ. Την απόσταση
άγκυρας.

της

βάρκας

από

το

σηµείο

πτώσης

της

∆. Τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του ανθρώπου στη βάρκα.
Εσπ2005

Η µαθηµατική περιγραφή του γραµµικού αρµονικού κύµατος

6. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος που
διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα xox΄ είναι:
y=0,1ηµ2π(5t-0,1x)
προσδιορίσετε:

(SI).

Τότε

για

το

κύµα

αυτό

να

α) Το πλάτος Α της ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού
µέσου στο οποίο διαδίδεται το κύµα,
β) την περίοδο T του κύµατος,
γ)το µήκος κύµατος λ, του κύµατος,
δ) τη σταθερή ταχύτητα διάδοσης υ,
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ε) τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού
µέσου υmax.

7. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι:
y=0,2ηµ2π(2t-2x)

(SI). Τότε

α) να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης v(t) και
της επιτάχυνσης α(t) για ένα σηµείο Μ, του ελαστικού µέσου
στο οποίο διαδίδεται το κύµα το οποίο απέχει από την πηγή
οριζόντια απόσταση x=0,5m,
β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης v, του σηµείου Μ
τη στιγµή που φτάνει το κύµα.

8. Το άκρο Ο, µιας ελαστικής χορδής ταλαντώνεται µε περίοδο
T=0,2s και παράγεται ένα γραµµικό αρµονικό κύµα πλάτους
Α=5cm, που διαδίδεται στη χορδή µε σταθερή ταχύτητα
υ=10m/s, προς το θετικό ηµιάξονα. Ποια είναι η εξίσωση του
γραµµικού αρµονικού κύµατος που παράγεται;

9. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι:
y=4ηµ (4πt-0,4πx)
προσδιορίσετε:

(SI).

Τότε

για

το

κύµα

αυτό

να

α) Το πλάτος Α της ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού
µέσου στο οποίο διαδίδεται το κύµα,
β) τη συχνότητα του κύµατος,
γ)το µήκος κύµατος λ, του κύµατος,
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δ) τη σταθερή ταχύτητα διάδοσης υ,
ε) τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού
µέσου υmax,
στ) τη µέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης
ελαστικού µέσου αmax. ∆ίνεται π2=10.

των

µορίων

του

10. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι:
y=0,01ηµ2π (20t-

x
) (SI). Τότε:
17

Να υπολογίσετε την κατακόρυφη αποµάκρυνση y, για ένα σηµείο
του ελαστικού µέσου που απέχει οριζόντια απόσταση x=17m από
την πηγή Ο,
i) τη
ii) τη
iii) τη

χρονική στιγµή t=0,04s,
χρονική στιγµή t=0,05s,
χρονική στιγµή t=0,0625s.

11. Η πηγή ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
αρχίζει τη χρονική στιγµή t=0 να πραγµατοποιεί ταλάντωση µε
εξίσωση: y=

1
ηµ5πt (SI). Τότε:
5

α) Να γράψετε την εξίσωση του γραµµικού αρµονικού κύµατος
που παράγεται, αν αυτό διαδίδεται προς το θετικό ηµιάξονα
xox΄ µε σταθερή ταχύτητα υ=5m/s.
β) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή
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T
,
4

ii) t=

5T
,
4

iii) t=2T, ακόµη να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες φορές της
ταχύτητας των µορίων του ελαστικού µέσου στο οποίο
διαδίδεται το κύµα,
γ) Να παραστήσετε γραφικά την αποµάκρυνση y σε συνάρτηση µε
το χρόνο t, για ένα σηµείο Μ, του ελαστικού µέσου που
διαδίδεται
το
κύµα
και
απέχει
οριζόντια
απόσταση
x=2,25m,από την αρχή Ο,
δ) Για ποια χρονική στιγµή t, η κατακόρυφη απόσταση του
σηµείου Μ από την αρχή Ο, είναι y=0,1m για πρώτη φορά;

12. Η πηγή Ο
αρχίζει
τη
χρονική
στιγµή
t=0 να εκτελεί
απλή
αρµονική
ταλάντωση,
που
περιγράφεται από
την
εξίσωση
y=Aηµωt. Το κύµα που δηµιουργεί, διαδίδεται κατά µήκος
γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου και κατά τη θετική
φορά. Ένα σηµείο Σ απέχει από την πηγή Ο απόσταση 10m.
Στη γραφική παράσταση που ακολουθεί φαίνεται η αποµάκρυνση
του σηµείου Σ από τη θέση ισορροπίας του, σε συνάρτηση µε
το χρόνο.
Α. Να υπολογίσετε:
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1. Τη συχνότητα του κύµατος.
2. Την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
3. Τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου Σ.
Β. Να γράψετε την εξίσωση αυτού του κύµατος.
Οµογεν 2004

13. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι:
y=2ηµ2π (

t x
- ) (SI). Τότε:
4 4

α) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή
t=3s,
β) Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης φ(x), εκείνη τη
χρονική στιγµή,
γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης φ(t), για ένα
σηµείο Μ του ελαστικού µέσου που διαδίδεται το κύµα και που
απέχει απόσταση x=8m, από την πηγή Ο, του κύµατος,
δ) Ποια είναι η διαφορά φάσης ∆φ, µεταξύ του σηµείου Μ και
ενός δεύτερου σηµείου Ν που απέχει από την πηγή Ο,
οριζόντια απόσταση x΄=9m, την ίδια χρονική στιγµή;
ε) Ποια είναι η διαφορά φάσης ∆φ του σηµείου Μ, µεταξύ των
χρονικών στιγµών t1=8s και t2=9s;
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14.
Αν
το
στιγµιότυπο
ενός κύµατος x΄
x
K
Λ
κάποια
χρονική
στιγµή είναι
αυτό του διπλανού σχήµατος και την ίδια
χρονική στιγµή τα δυο σηµεία Κ και Λ του ίδιου ελαστικού
µέσου στο οποίο διαδίδεται το κύµα έχουν αντίστοιχα φάσεις
φΚ=3π rad και φΛ=π rad, τότε:
α) Προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται το κύµα;
β) Αν η συχνότητα ταλάντωσης της πηγής Ο είναι f=25 Hz,
τότε σε πόσο χρόνο η διαταραχή διανύει την απόσταση µεταξύ
των σηµείων Κ και Λ;

15. Ένα γραµµικό αρµονικό κύµα διαδίδεται προς το θετικό
ηµιάξονα µε ταχύτητα υ=10m/s. Αν η διαφορά φάσης την ίδια
χρονική στιγµή µεταξύ δυο σηµείων του ελαστικού µέσου που
απέχουν από την πηγή Ο , αποστάσεις x1=2m και x2=2,5m είναι
∆φ=π rad και η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του
ελαστικού µέσου που διαδίδεται το κύµα είναι υ0=10π m/s,
τότε:
α) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος,
β) Να γράψετε την εξίσωση της ταλάντωσης του σηµείου x1=2m
και να γίνει η γραφική παράσταση x(t),
γ) Να βρείτε την αποµάκρυνση y,του σηµείου αυτού τη χρονική
στιγµή t1=0,1 s και t2=0,25 s,
δ) Να βρείτε ποια χρονική στιγµή περνά το σηµείο αυτό για
100η φορά από τη θέση ισορροπίας του.
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16. Η οριζόντια απόσταση µεταξύ δυο σηµείων του ελαστικού
µέσου που διαδίδεται ένα γραµµικό αρµονικό κύµα και που
βρίσκονται σε αντίθεση φάσης είναι ∆x=7m. Μεταξύ των
σηµείων αυτών υπάρχουν άλλα 3 τέτοια σηµεία. Ακόµη η
ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι υ=4m/s και η µέγιστη
ενέργεια ταλάντωσης ενός υλικού σηµείου του µέσου που
διαδίδεται το κύµα µάζας m=1g είναι Ε=320π2 J. Τότε:
α) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος f(x,t),
β) Να υπολογίσετε τη φάση φ και την αποµάκρυνση y, ενός
σηµείου Μ, που απέχει από την πηγή του κύµατος οριζόντια
απόσταση x=2m, τη χρονική στιγµή t=

5
s,
8

γ) Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης v(t) και
της επιτάχυνσης α(t) για το ίδιο σηµείο Μ και να γίνουν οι
αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις,
δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης v και την
επιτάχυνση α, για ένα σηµείο του ελαστικού µέσου που απέχει
από την πηγή Ο, κατακόρυφη απόσταση y=-1cm.

17. Η πηγή Ο, ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
πραγµατοποιεί ταλάντωση πλάτους Α=5cm µε συχνότητα f=10Hz.
Αν τη χρονική στιγµή t=0 η κατακόρυφη αποµάκρυνση της πηγής
είναι y=2,5cm και ταλαντώνεται µε ταχύτητα v>0, τότε:
α) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος αν αυτό διαδίδεται µε
σταθερή ταχύτητα υ=10m/s, προς το θετικό ηµιάξονα Οx,
β) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή t=0,5s.
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18. Το σηµείο Ο οµογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική
στιγµή t = 0, αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε
εξίσωση y = 0,05ηµ8πt (SI) κάθετα στη διεύθυνση της χορδής.
Το κύµα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική φορά του
άξονα x΄x, κατά µήκος της χορδής, που διέρχεται από το
σηµείο Ο µε ταχύτητα µέτρου 20m/s.
α.

Να βρεθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένα υλικό σηµείο του
ελαστικού µέσου για να εκτελέσει µια πλήρη ταλάντωση.

β.

Να βρεθεί το µήκος

γ.

Να γραφεί η εξίσωση

δ.

Να βρεθεί το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας µε την οποία
ταλαντώνεται ένα σηµείο της χορδής.

ε.

Να βρεθεί ποιες χρονικές στιγµές το σηµείο Μ που
απέχει από την πηγή Ο απόσταση x=5m έχει κατακόρυφη
απόσταση y=

κύµατος του αρµονικού κύµατος.
του ίδιου κύµατος.

5 3
m.
2
(2002).

19. Η πηγή κύµατος Ο αρχίζει τη χρονική στιγµή t0 = 0 s να
εκτελεί
απλή
αρµονική
ταλάντωση
πλάτους
Α
= y(m)
0,05 m. Το αρµονικό κύµα 0 ,0 5
που
δηµιουργείται
διαδίδεται
κατά
µήκος
o
1
2
3
x(m)
γραµµικού
οµογενούς
ελαστικού µέσου, κατά τον
άξονα Οx.
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο του κύµατος
µετά από χρόνο t1 = 0,3 s, κατά τον οποίο το κύµα έχει
διαδοθεί σε απόσταση 3m.
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α. Να βρείτε την
ελαστικό µέσο.

ταχύτητα

υ

διάδοσης

του

κύµατος

στο

β. Να βρείτε την περίοδο T του αρµονικού κύµατος.
γ. Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος.
δ. Να απεικονίσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή t2 = t1+

T
.
4
(2003).

20. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι:
y=10-1⋅ηµ2π (4t+

x
) (SI). Τότε:
5

α) Ποια είναι η φάση για το σηµείο Κ µε xK=1m και ποια για
το σηµείο Λ µε xΛ=-1m την ίδια χρονική στιγµή t=0,25s;
β) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή t=0,25s και να φαίνεται στο σχήµα και η φορά κίνησης
των σηµείων του ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδεται το
κύµα.

21. Έστω ότι η γραφική παράσταση
της φάσης φ(x), για ένα γραµµικό
αρµονικό κύµα τη χρονική στιγµή
t=4s είναι αυτή του σχήµατος. Αν
η πηγή Ο, τη χρονική στιγµή t=0
βρίσκεται στη θέση ισορροπίας
ταλάντωσης κινούµενη µε ταχύτητα

φ(rad)
π

o

t=4s

8

x(m)
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υ>0, προς τη µέγιστη αποµάκρυνση Α=5cm τότε:
α) να βρείτε προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται η διαταραχή,
β) να γράψετε την εξίσωση του κύµατος,
γ) Να βρείτε τη διαφορά φάσης ∆φ, ενός υλικού σηµείου του
µέσου που διαδίδεται το κύµα σε ∆t=0,5s,
δ) Όταν ένα υλικό σηµείο Μ που απέχει απόσταση x=32m από
την πηγή βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση για πρώτη φορά,
πόσο απέχει κατακόρυφα η πηγή από τη θέση ισορροπίας;
ε) Ποια είναι η οριζόντια απόσταση x, ενός σηµείου Σ, αν τη
χρονική στιγµή t=2s είναι y=2,5cm και υ>0;
φ(rad)

22. Για ένα γραµµικό αρµονικό κύµα η
φάση του τη χρονική στιγµή t=2s σε
συνάρτηση µε την απόσταση x από την
πηγή Ο, µεταβάλλεται όπως φαίνεται
στο σχήµα.
α) Προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται
το κύµα;

40 π

t=2s
20 π

o

40

x(m)

β) Ποια είναι η εξίσωση του γραµµικού αρµονικού κύµατος αν
το πλάτος ταλάντωσης της πηγής Ο είναι Α=2cm;
γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της ταλάντωσης y(t), ενός
σηµείου που απέχει από την αρχή Ο, οριζόντια απόσταση x=4m.

23. Η εξίσωση ενός εγκάρσιου γραµµικού αρµονικού κύµατος
είναι:
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y=0,1⋅ηµ2π (
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x t
- ) (SI). Τότε:
2 2

α) Ποια είναι η κατεύθυνση προς την διαδίδεται το κύµα;
β) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή t=1,5s,
γ) Ποια είναι η αρχική φάση φ0, του κύµατος;

24. Η πηγή κύµατος Ο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε
εξίσωση y=2⋅ηµ(4πt+φ0) (y σε cm και t σε s). Το αρµονικό
κύµα που δηµιουργείται διανύει απόσταση ∆x=4m σε χρόνο
∆t=2s. Αν το σηµείο Μ, που απέχει απόσταση από την πηγή
x=4m βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση τη χρονική στιγµή
t=

25
s, τότε:
12

α) Ποια είναι η εξίσωση του κύµατος που προκύπτει;
β) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
στιγµή t=0,5s.
25. Κατά µήκος του άξονα Χ΄Χ εκτείνεται ελαστική χορδή. Στη
χορδή διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα. Η εγκάρσια
αποµάκρυνση ενός σηµείου Π1 της χορδής περιγράφεται από την
εξίσωση:
y1 = Aηµ 30πt (SI)
ενώ η εγκάρσια αποµάκρυνση ενός σηµείου Π2, που βρίσκεται 6
cm δεξιά του σηµείου Π1, περιγράφεται από την εξίσωση:
y2 = A ηµ(30πt+

π
) (SI)
6
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Η απόσταση µεταξύ των σηµείων Π1 και Π2 είναι µικρότερη από
ένα µήκος κύµατος.
α. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύµατος;
β. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος;
γ. Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι ίση µε την
µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σηµείων της χορδής, να
υπολογίσετε το πλάτος του κύµατος.
δ. Στο σχήµα που ακολουθεί, απεικονίζεται ένα στιγµιότυπο
του κύµατος.
Γ

Εκείνη τη στιγµή
σε ποια από τα
∆
Β
σηµεία Α, Β, Γ,
E
∆, Ε, Ζ και Η η x΄
Α
ταχύτητα
ταλάντωσης
είναι
Z
µηδενική και σε
H
ποια
είναι
µέγιστη (κατ’ απόλυτη τιµή); Ποια είναι
ταχύτητας ταλάντωσης των σηµείων Β, ∆ και Ζ;

x

η

φορά

της

∆ίνεται π = 3,14 .
2005.
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Επαλληλία καιΣυµβολή κυµάτων
α) Π1: y1=Aηµωt
Σ

Π2: y2=Aηµωt
Οι Π1 και Π2 είναι δυο πηγές
που έχουν το ίδιο πλάτος (Α),
την ίδια συχνότητα και την
ίδια φάση (φ0) δηλαδή είναι
δυο σύγχρονες πηγές.

r1

Π1

r2
M

Π2

Τότε το κύµα που παράγεται από την ταλάντωση της πηγής Π1,
έχει εξίσωση:

t x
- ) και για απόσταση x=r1 η εξίσωση της
Τ λ
t r
ταλάντωσης είναι y1= A⋅ηµ2π ( - 1 ). Παρόµοια έχουµε για το
Τ λ
t x
κύµα από την πηγή Π2: y2= A⋅ηµ2π ( - ) και για απόσταση
Τ λ
t r
x=r2 η εξίσωση της ταλάντωσης είναι y2= A⋅ηµ2π ( - 2 ).
Τ λ
y1=

A⋅ηµ2π

(

β) Στη συµβολή η διαφορά φάσης των πηγών είναι
∆φ= 2π (

t x
t x
- )-2π ( - )=0, αφού οι πηγές είναι σύγχρονες.
Τ λ
Τ λ

Όµως η διαφορά φάσης των δυο ταλαντώσεων του σηµείου Σ
είναι
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∆φ= φ2-φ1= 2π (

∆φ=2π

t r2
t r
- ) -2π ( - 1 )ή
Τ λ
Τ λ

r1 − r2
αφού
λ

φ1=2π (

t r1
- ) και
Τ λ

φ2=2π (

t r2
- ).
Τ λ

γ) Συνισταµένη αποµάκρυνση: y=y1+y2 ή
y= A⋅ηµ2π (

t r1
t r
- )+A⋅ηµ2π ( - 2 ) ή
Τ λ
Τ λ

y= A⋅ηµφ1+Α⋅ηµφ2=Α(ηµφ1+ηµφ2).
Όµως ηµφ2+ηµφ1 =2συν

φ 2 − φ1
φ + φ2
r −r
⋅ηµ 1
. Ακόµη φ2-φ1=2π 1 2 άρα
2
2
λ

φ1 − φ 2
r −r
=π 1 2 και
2
λ
φ1+φ2=2π (

t r1
t r
2t r + r
- )+2π ( - 2 )=2π( - 1 2 ) άρα
Τ λ
Τ λ
Τ
λ

φ1 + φ 2
t r +r
=2π( - 1 2 ). Τότε έχουµε
2
Τ 2λ
y=2A⋅συν π

r1 − r2
t r +r
⋅ηµ2π( - 1 2 ),
λ
Τ 2λ

εξίσωση συµβολής.
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Όπου το πλάτος Α΄ είναι: Α΄=2Α|συνπ

η φάση φ είναι: φ= 2π(

 Αν
π

Α΄=0

τότε

r1 − r2
| και
λ

t r1 + r2
).
Τ 2λ

έχουµε2Α|συνπ

r1 − r2
|=0
λ

ή

|συνπ

r1 − r2
|=0
λ

ή

r1 − r2
π
=κπ+
λ
2

ή r1-r2=(2κ+1)⋅
φάσης
∆φ=2π

των

λ
µε κ=0,±1, ±2,κλπ , ακόµη τότε η διαφορά
2

δυο

ταλαντώσεων

του

σηµείου

Σ

είναι

r1 − r2
=(2κ+1)π (π,3π,5π,7π,9π………) και τότε λέµε ότι
λ

έχουµε απόσβεση.
 Αν
π

Α΄=2Α

τότε

έχουµε2Α|συνπ

r1 − r2
r −r
|=2Α ή συνπ 1 2 =±1 ή
λ
λ

r1 − r2
=κπ ή r1-r2=κ⋅λ µε κ=0,±1, ±2,κλπ , ακόµη τότε η
λ

διαφορά φάσης των δυο ταλαντώσεων του σηµείου Σ είναι
∆φ=2π

r1 − r2
=2κπ
λ

(0,2π,4π,6π,8π………)

και

τότε

λέµε

ότι

έχουµε ενίσχυση ή ενισχυτική συµβολή.

Τα υλικά σηµεία που ικανοποιούν τη σχέση r1-r2=κ⋅λ
βρίσκονται πάνω σε υπερβολές, ενώ ακόµη ταλαντώνονται και
µε µέγιστο πλάτος Α΄=2Α. Αν όµως κ=0 τότε r1=r2 και η
γραµµή δεν είναι υπερβολή αλλά η µεσοκάθετος του τµήµατος
Π1Π2.
Ακόµη τα υλικά σηµεία που ικανοποιούν τη σχέση
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r1-r2=(2κ+1)⋅

λ
βρίσκονται και αυτά πάνω σε υπερβολές ενώ
2

παραµένουν συνεχώς ακίνητα.

 Η εξίσωση συµβολής (ταλάντωσης) για ενισχυτική συµβολή
γίνεται: y=2Aηµ2π(

t r1 + r2
),
Τ 2λ

 για απόσβεση είναι: y=0,
 ενώ

για

τυχαίο

σηµείο

είναι:

y=2A⋅συν

π

r1 − r2
t
⋅ηµ2π( λ
Τ

r1 + r2
),
2λ
 η φάση της ταλάντωσης ενός σηµείου στο οποίο έχουµε
συµβολή διαφέρει από τη φάση των πηγών που παράγουν τα
κύµατα κατά ∆φ=2π

r +r
t
t r +r
-2π( - 1 2 )=π 1 2 . Για σταθερή ∆φ
Τ
Τ 2λ
λ

είναι και r1+r2=∆φ⋅λ/π=σταθ. Ο γεωµετρικός τόπος
σηµείων για τα οποία r1+r2=σταθ, είναι µια έλλειψη.

των
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ΣΥΜΒΟΛΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. ∆ύο σύγχρονες πηγές δηµιουργούν γραµµικά αρµονικά κύµατα
πλάτους Α=2cm συχνότητας f=5Hz. Ένα υλικό σηµείο Μ του
ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδονται τα κύµατα µε σταθερή
ταχύτητα υ=2m/s απέχει από τις πηγές αποστάσεις r1=10m και
r2=2m.
α. Ποιο είναι το πλάτος ταλάντωσης το υλικού σηµείου Μ µετά
τη συµβολή των δυο κυµάτων
β. Να γράψετε την εξίσωση συµβολής.

2. ∆ύο πηγές γραµµικών αρµονικών κυµάτων δηµιουργούν κύµατα
πλάτους Α=4cm, ίδιας συχνότητας και ίδιας φάσης (σύγχρονες
πηγές). Αν η διαφορά φάσης των δυο ταλαντώσεων του σηµείου
Σ, στο οποίο φτάνουν τα δυο κύµατα είναι ∆φ=

2π
rad, τότε
3

ποιο είναι το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου Σ, µετά τη
συµβολή των δυο κυµάτων;

3. Αν η εξίσωση συµβολής για ένα σηµείο ενισχυτικής
συµβολής που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δυο
σύγχρονες πηγές είναι
yΣ =

0,2ηµ(5πt-

2π
) (S.I) και τα κύµατα διαδίδονται µε
3

ταχύτητα υ=7,5m/s τότε:
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το

πλάτος

A

της

ταλάντωσης

της

κάθε

β. Να υπολογιστεί η συχνότητα f, των αρµονικών κυµάτων που
παράγουν οι πηγές,
γ. Να υπολογιστεί το µήκος κύµατος λ, των κυµάτων,
δ. Να υπολογιστεί η απόσταση d, των δυο πηγών.
ε. Να βρείτε τη θέση του σηµείου Μ και να σχεδιάσετε την
εικόνα συµβολής
στ. Να παραστήσετε γραφικά µε το χρόνο t το πλάτος της
ταλάντωσης του σηµείου Μ,
ζ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του
σηµείου Μ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το
χρόνο, έως τη χρονική στιγµή t=14/15 s,
η. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του στιγµιότυπου του
κύµατος που παράγεται από την πηγή Π1 τη στιγµή που το κύµα
φτάνει στο σηµείο Μ.
4. ∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2, που απέχουν µεταξύ τους
απόσταση d=8cm, δηµιουργούν στο ελαστικό µέσο διάδοσης
γραµµικά αρµονικά κύµατα µήκους κύµατος λ=4cm,
α. Να βρείτε τις γραµµές ενισχυτικής συµβολής,
β. Να βρείτε τις γραµµές απόσβεσης,
γ. Να σχεδιάσετε την εικόνα συµβολής,
δ. Να βρείτε το πλήθος καθώς και τις αποστάσεις από την
πηγή Π1 των υλικών σηµείων που βρίσκονται στο ευθύγραµµο
τµήµα Π1Π2 και το πλάτος ταλάντωσης τους είναι i) µέγιστο
ii) µηδέν.
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5. ∆ύο πηγές Π1 και Π2, που βρίσκονται σε φάση παράγουν
αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α και ίδιας συχνότητας
f=100Hz που διαδίδονται µε ταχύτητα υ=20m/s.
∆υο σηµεία Α και Β βρίσκονται δεξιά της µεσοκαθέτου του
ευθυγράµµου τµήµατος Π1Π2 πάνω σε υπερβολές ενισχυτικής
συµβολής ενώ η διαφορά δρόµων των δυο σηµείων από τις πηγές
είναι αντίστοιχα ∆rA=0,8m και ∆rB=1,4m,
α. Πόσες γραµµές ενισχυτικής συµβολής υπάρχουν µεταξύ των Α
και Β και
β. αν οι υπερβολές ενισχυτικής συµβολής των Α και Β,
τέµνουν το ευθύγραµµο τµήµα Π1Π2, στα σηµεία Κ και Λ
αντίστοιχα, τότε να υπολογιστεί η απόσταση ΚΛ.
6. ∆ύο πηγές Π1 και Π2, που βρίσκονται σε φάση παράγουν
αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α=1mm και ίδιας συχνότητας f.
H ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων είναι υ=180m/s.
Ένα υλικό σηµείο Σ, βρίσκεται πάνω σε υπερβολή ενισχυτικής
συµβολής και απέχει από τις δυο πηγές αντίστοιχα αποστάσεις
r1=99m και r2=90m.
Αν µεταξύ του σηµείου Σ και της µεσοκαθέτου του ευθυγράµµου
τµήµατος Π1Π2 υπάρχει µια µόνο υπερβολή απόσβεσης τότε:
α. Να βρεθεί η συχνότητα ταλάντωσης των δυο πηγών,
β. Να βρεθεί η εξίσωση ταλάντωσης του Σ, µετά τη συµβολή
των κυµάτων,
γ. Να βρεθεί η αποµάκρυνση y, του σηµείου Σ τις χρονικές
στιγµές t1=0,4s, t2=0,5125s και t3=1s,
δ. Ποια χρονική στιγµή µετά τη συµβολή των δυο κυµάτων το
σηµείο Σ θα βρίσκεται για πρώτη φορά
i) στη µέγιστη
αποµάκρυνση ii) στη θέση ισορροπίας;
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7. Στην ήρεµη επιφάνεια µιας λίµνης αρχίζουν ταυτόχρονα να
ταλαντώνονται δύο πηγές Π1 και Π2, µε εξίσωση ταλάντωσης
της κάθε πηγής y=4⋅10-2ηµ100πt (S.I). Αν τα κύµατα που
παράγονται διαδίδονται µε ταχύτητα υ=100m/s τότε,
α. Να γράψετε την εξίσωση των κυµάτων που παράγονται από
τις πηγές,
β. Ένα σηµείο Σ στην επιφάνεια της λίµνης απέχει από την
πηγή Π1 απόσταση r1=30,5m και από την πηγή Π2 απόσταση
r2=20m. Τότε να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του
σηµείου Σ µετά τη συµβολή των δυο κυµάτων,
γ. Να γράψετε την εξίσωση συµβολής (ταλάντωσης) του σηµείου
Σ και να κάνετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση,
δ. Να γράψετε τις εξισώσεις της ταχύτητας ταλάντωσης v(t)
και της επιτάχυνσης α(t) του σηµείου Σ, µετά τη συµβολή των
κυµάτων και να βρείτε ποια χρονική στιγµή µηδενίζεται η
ταχύτητα ταλάντωσης του Σ για πρώτη φορά µετά τη συµβολή.

8. ∆ύο πηγές Π1 και Π2, ταλαντώνονται µε εξισώσεις y1=5⋅102

ηµ10πt

και

απέχει από τις
r2=3,5m. Τότε:

y2=5⋅10-2ηµ(10πt+
πηγές

π
)
6

αντίστοιχα

(S.I).

Ένα

αποστάσεις

σηµείο
r1=4m

Σ

και

α. Αν τα κύµατα που παράγονται από τις πηγές Π1 και Π2
διαδίδονται µε ταχύτητα υ=10m/s να γραφούν οι εξισώσεις των
κυµάτων για διάδοσή τους κατά τη θετική κατεύθυνση για το
καθένα,
β. Να γραφεί η εξίσωση ταλάντωσης του Σ µετά τη συµβολή των
κυµάτων. Πότε συµβάλουν τα δυο κύµατα;
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γ. Για ποια σηµεία δηλαδή για ποιες
έχουµε ενίσχυση και για ποια απόσβεση;

αποστάσεις
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|r1-r2|,

9. Στα σηµεία Α και Β της επιφάνειας υγρού που ηρεµεί,
δηµιουργούνται από δυο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2
εγκάρσια επιφανειακά κύµατα. Η εξίσωση ταλάντωσης της κάθε
πηγής είναι: y=2ηµ5πt (y σε mm, t σε sec). Ένα πολύ µικρό
κοµµάτι φελλού βρίσκεται σε σηµείο Σ της επιφάνειας του
υγρού , σε αποστάσεις r1 = 4m και r2 αντίστοιχα, από τις
πηγές Α και Β.
Το κύµα από την πηγή Π1 φτάνει στο σηµείο
Σ τη χρονική στιγµή t1=0,4sec
και από την πηγή Π2 µε
καθυστέρηση ∆t= 0,4 sec.
Α1. Να βρεθούν η ταχύτητα διάδοσης και το µήκος κύµατος των
κυµάτων.
Α2. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του
φελλού από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το
χρόνο, έως τη χρονική στιγµή t2=0,8sec
B1.

Να βρεθεί το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί ο
φελλός, από τη στιγµή που αρχίζει η συµβολή των δυο
κυµάτων στο σηµείο Σ και µετά.

Β2.

Να βρεθεί η ταχύτητα του φελλού τη χρονική στιγµή
t3=1,2 sec.

Γ.

Να βρεθεί η ελάχιστη συχνότητα που πρέπει να έχουν οι
δυο πηγές, ώστε στο σηµείο Σ να επιτυγχάνεται συµβολή
µε απόσβεση.

Να θεωρήσετε ότι µεταβάλλοντας τη συχνότητα των πηγών,
αυτές παραµένουν σύγχρονες και µε µηδενική αρχική φάση.
Επίσης να θεωρήσετε ότι το πλάτος των επιφανειακών κυµάτων
παραµένει σταθερό κατά τη διάδοσή τους στο υγρό.
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10.
∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα
σηµεία Α και Β αντίστοιχα της ελεύθερης επιφάνειας νερού
και προκαλούν όµοια εγκάρσια κύµατα που διαδίδονται
µεταχύτητα u = 0,5 m/s. Ένα σηµείο Κ της επιφάνειας του
νερού βρίσκεται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και απέχειαπό
τα Α και Β αποστάσεις (ΑΚ) = r1 και (ΒΚ) = r2 µε r1 > r2.
Tο σηµείο Κ είναι το πλησιέστερο προς το µέσο Μ του ΑΒ που
ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος. Η αποµάκρυνση του σηµείου Κ
από τη θέση ισορροπίας λόγω της συµβολής των κυµάτων
περιγράφεται σε συνάρτηση µε το χρόνο t από την εξίσωση yK
= 0,2ηµ

5π
(t – 2) (σε µονάδες S.I.). Να υπολογίσετε:
3

α. την περίοδο, το µήκος κύµατος και το πλάτος των κυµάτων
που συµβάλλουν.
β. την απόσταση ΑΒ των δύο πηγών.
γ. τις αποστάσεις r1 και r2 του σηµείου Κ από τα σηµεία Α
και Β.
δ. τον αριθµό των σηµείων του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ που
λόγω της συµβολής έχουν πλάτος ίσο µε το πλάτος της
ταλάντωσης του σηµείου Κ.
επαν. 2004
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ΣΤΑΣΙΜΑ KYMATA
y=2Aσυν(2π

x
t
)ηµ(2π ).
λ
Τ

y

υ(+)


Στάσιµο
ονοµάζεται
το
«κύµα» που προκύπτει από τη
συµβολή δυο κυµάτων της ίδιας
συχνότητας
και
του
ίδιου
πλάτους που διαδίδονται στο
ίδιο
µέσο
µε
αντίθετες
κατευθύνσεις.
Έστω
το
εξίσωση:

y=A⋅ηµ2π (

αρµονικό

κύµα

A
x
o

A

µε
A

t x
- )
Τ λ

που διαδίδεται προς τον θετικό
ηµιάξονα x΄οx, έστω προς τα
δεξιά.

Μετά την ανάκλαση και έστω
χωρίς αντιστροφή φάσης στο
εµπόδιο έχουµε τη δηµιουργία
και ενός δεύτερου κύµατος του
ίδιου πλάτους και της ίδιας
συχνότητας που διαδίδεται προς
τον αρνητικό ηµιάξονα x΄οx, το
οποίο περιγράφεται από την
εξίσωση:

2A

υ(+)
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t x
+ )
Τ λ

Τότε σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας η αποµάκρυνση ενός
σηµείου του µέσου κάποια χρονική στιγµή t θα είναι:
y=y1+y2
ή y= A⋅[ηµ2π (

t x
t x
- )+ηµ2π ( + )] ή
Τ λ
Τ λ

y=2Aσυν2π

x
t
ηµ2π
λ
Τ

εξίσωση του στάσιµου «κύµατος».


Ένα
στιγµιότυπο
του
στάσιµου
κύµατος
είναι αυτό που φαίνεται
στο διπλανό σχήµα.

Υπάρχουν
άλλα
3
στιγµιότυπα κύµατος µε
τις
διακεκοµµένες
γραµµές.

2A

-2A
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∆ίπλα φαίνεται το στιγµιότυπο
ενός στάσιµου κύµατος τις χρονικές
στιγµές

t1,

t1+

2A

T
T
T
, t1+ , t1+3 ,
4
2
4

t1+T, αντίστοιχα.


Πλάτος

Α΄

του

στάσιµου

-2A

x
κύµατος είναι το Α΄=2A|συν(2π )|.
λ
Παρατηρούµε
ότι
το
πλάτος
Α΄
ταλάντωσης δεν είναι το ίδιο για
όλα τα σηµεία που ταλαντώνονται,
αλλά εξαρτάται από την απόσταση x,
ενώ είναι ανεξάρτητο από το χρόνο
t.

Έτσι αν Α΄=2Α τότε έχουµε

x
x
)|=1⇒ συν(2π )= ±1 ή
λ
λ
λ
x
2π =κπ ή x=κ , µε κ=0,1,2,3……..,
λ
2

Κοιλίες

2A

|συν(2π

∆εσµοί
-2A

τα σηµεία αυτά ονοµάζονται κοιλίες
του στάσιµου κύµατος.
2A



Αν

x
)=0
λ
λ
x=(2κ+1) ,
4
συν(2π

Α΄=0
ή

τότε
2π

έχουµε

π
x
=κπ+
λ
2

ή

µε κ=0,1,2,3…….., τα σηµεία αυτά
ονοµάζονται δεσµοί του στάσιµου
κύµατος.

-2A

Παρατηρούµε από το σχήµα ότι µια κοιλία βρίσκεται στο µέσο
της απόστασης µεταξύ δυο διαδοχικών δεσµών.
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Επειδή

Α΄=2Aσυν(2π

x
), για αυτό και η εξίσωση του
λ

στάσιµου «κύµατος» γράφεται και ως
y=Α΄⋅ ηµ(2π

t
) ή y=A΄⋅ηµωt, από όπου πράγµατι διαπιστώνουµε
Τ

ότι πρόκειται για µια εξίσωση ταλάντωσης. ∆ηλαδή κάθε
σηµείο του ελαστικού µέσου ταλαντώνεται µε το δικό του
πλάτος που εξαρτάται από την απόστασή του από την αρχή Ο.


οριζόντια απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών κοιλιών:

έστω x1= κ1
κ1)

λ
2

και x2= κ2

λ
λ
=(κ1+1)
. Τότε ∆x=x2-x1=(κ1+12
2

λ
2
ή ∆x=



λ
.
2

οριζόντια απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών δεσµών:

έστω x1= (2κ1+1)

λ
4

και x2=(2κ2+1)

∆x=x2-x1=(2κ1+3-2κ1-1)

λ
4

=[2(κ1+1)+1]

λ
. Τότε
4

λ λ λ
=2 =
4 4 2
ή ∆x=

λ
.
2

Άρα παρατηρούµε ότι η οριζόντια απόσταση µεταξύ δυο
διαδοχικών δεσµών ή κοιλιών σε ένα στάσιµο κύµα είναι ίση
µε

λ
, δηλαδή ίση µε το µισό του µήκους κύµατος των δυο
2

κυµάτων από τη συµβολή των οποίων προήλθε το στάσιµο κύµα.
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οριζόντια απόσταση
γειτονικού δεσµού:
έστω x1= κ

λ
λ
=2κ
2
4

∆x=x2-x1=(2κ+1-2κ)

µεταξύ

και x2=(2κ+1)

µιας

κοιλίας

και

ενός

λ
.Τότε
4

λ λ
=
4 4
ή ∆x=

λ
.
4


Όλα τα σηµεία µεταξύ δυο διαδοχικών δεσµών έχουν την
ίδια φάση (∆φ=0) κάθε χρονική στιγµή, δηλαδή κινούνται µε
την ίδια φορά και φτάνουν ταυτόχρονα στη θέση ισορροπίας
τους αλλά και στην µέγιστη αποµάκρυνσή τους.

Τα σηµεία που βρίσκονται δεξιά ενός δεσµού σε απόσταση

λ
, µε αυτά που βρίσκονται αριστερά του
2
λ
δεσµού σε απόσταση µικρότερη από
, έχουν κάθε χρονική
2
µικρότερη

από

στιγµή διαφορά φάσης ∆φ=πrad. ∆ηλαδή θα κινούνται µε
αντίθετες φορές.

Άρα σε ένα στάσιµο κύµα η διαφορά φάσης , δυο τυχαίων
σηµείων της ελαστικής χορδής θα είναι είτε ∆φ=0, είτε
∆φ=πrad.

Η ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού µέσου
είναι

υ΄=Α΄ωσυν(2π

t
),
Τ

µε

Α΄=2Aσυν(2π

επιτάχυνση α, έχουµε α=-Α΄ω2ηµ(2π
υ=±ω A ′2 − y 2 και α=-ω2y.

x
),
λ

ενώ

για

την

t
). Βέβαια ισχύουν και
Τ
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ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ένα στάσιµο κύµα περιγράφεται από την εξίσωση:
y=0,4συν

πx
ηµ20πt (S.I),
5

α. Να γράψετε τις εξισώσεις των δυο κυµάτων που συµβάλλουν
για να δηµιουργήσουν το στάσιµο κύµα,
β. Πόσο απέχουν δυο διαδοχικοί δεσµοί;
γ. Τι ταχύτητα έχει τη χρονική στιγµή t=1/60s ένα σηµείο
του µέσου που απέχει οριζόντια απόσταση x=1,25m από τη θέση
x=0;
δ. Με τι ταχύτητα διαδίδονται τα κύµατα που δηµιουργούν το
στάσιµο;

2. Ένα στάσιµο κύµα σε µια ελαστική χορδή περιγράφεται από
την εξίσωση:
y=0,2συνπxηµπt (S.I),
α. Αν στο στάσιµο κύµα δηµιουργούνται 3 δεσµοί τότε πόσο
είναι το µήκος της χορδής;
β. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος τη
χρονική στιγµή t=0,25s, τη χρονική στιγµή t=1s, και τη
χρονική στιγµή t=1,5s.
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y(m)
3.
Στο
σχήµα
απεικονίζεται
το
στιγµιότυπο
ενός
στάσιµου κύµατος. 5
Τα
κύµατα
που
συµβάλλουν για να
o
δώσουν το στάσιµο
κύµα
διαδίδονται
µε
ταχύτητα
υ=4m/s,

A

∆
x(m)

2

6
B

10

14
Ε

Γ

α. Να γράψετε τις εξισώσεις των δυο κυµάτων που συµβάλλουν
για να δηµιουργήσουν το στάσιµο κύµα,
β. Να σχεδιάσετε τα στιγµιότυπα του κύµατος µετά από 0,5
µετά από 1 και µετά από 1,5s,
γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης ενός σηµείου που
βρίσκεται στη θέση x=4/3m,
δ. Πόσο διαφέρουν οι φάσεις των Α και Β, των Α και Γ, των Α
και ∆ και των ∆ και Ε;
ε. Μεταξύ ποιών τιµών µεταβάλλεται η απόσταση µεταξύ ενός
δεσµού και της γειτονικής του κοιλίας;

4. ∆ιαπασών συχνότητας f=1KHz ηχεί µπροστά σε λείο
κατακόρυφο τοίχο. Ανάµεσα στο διαπασών και στον τοίχο, στην
ευθεία που είναι κάθετη στον τοίχο, µετακινείται ευαίσθητος
δέκτης. Παρατηρούµε ότι σε δυο διαδοχικές θέσεις του δέκτη,
που απέχουν µεταξύ τους απόσταση ∆x=17cm, η ένδειξή του
γίνεται µέγιστη,
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α. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου;
β. Αντικαθιστούµε το διαπασών µε άλλο άγνωστης συχνότητας.
∆ιαπιστώνουµε δυο διαδοχικά µέγιστα έντασης σε θέσεις που
απέχουν µεταξύ τους ∆x΄=25cm. Ποια είναι η συχνότητα του
δεύτερου διαπασών;

5. ∆υο κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα κατά µήκος της ίδια
χορδής. Οι εξισώσεις των κυµάτων είναι:
y1=2ηµπ(4t-5x)

και y2=2ηµπ(4t+5x)

(S.I),

α. Να γράψετε την εξίσωση που περιγράφει το στάσιµο κύµα
που δηµιουργείται από τη συµβολή των παραπάνω κυµάτων,
β. Υπολογίστε την ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων,
γ. Βρείτε τη θέση των τριών πρώτων σηµείων από την άκρη Ο
της χορδής, τα οποία παραµένουν ακίνητα και των αντίστοιχων
σηµείων που το πλάτος τους είναι µέγιστο,
δ. Αν το στάσιµο κύµα που δηµιουργείται στη χορδή έχει
τέσσερις δεσµούς τότε να βρείτε το µήκος της χορδής,
ε. Αν η συχνότητα των κυµάτων γίνει f΄=4 Hz
στάσιµο κύµα στη συγκεκριµένη χορδή;

θα έχουµε

στ. Αν η συχνότητα των κυµάτων γίνει f΄=18/7Ηz, τότε πόσοι
δεσµοί θα σχηµατιστούν;

6. Η µία άκρη ενός τεντωµένου σχοινιού είναι στερεωµένη σε
ακλόνητο σηµείο και η ελεύθερη άκρη εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση, οπότε σχηµατίζεται στάσιµο κύµα µε εξίσωση
y=0,4 συν10πxηµ40πt (SI)
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α. Να υπολογίσετε το πλάτος και το µήκος κύµατος για το
κύµα, από το οποίο προκύπτει το στάσιµο.
β. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από την ελεύθερη άκρη
του σχοινιού σχηµατίζεται ο τρίτος δεσµός του στάσιµου
κύµατος,
γ. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης και της
επιτάχυνσης που έχει το υλικό σηµείο που απέχει οριζόντια
απόσταση x=1/3m από την πηγή.
Οµογ. 2003.

7. Εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους 0,08m και µήκους κύµατος
2m διαδίδεται κατά τη θετική φορά σε οριζόντια ελαστική
χορδή που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x΄x.
Θεωρούµε ότι το σηµείο της χορδής στη θέση x = 0 τη
χρονική στιγµή t = 0 έχει µηδενική αποµάκρυνση από τη θέση
ισορροπίας του και θετική ταχύτητα. Η ταχύτητα διάδοσης του
κύµατος είναι 100 m/s .
α.

Να υπολογίσετε τη συχνότητα µε την οποία ταλαντώνονται
τα σηµεία της χορδής.

β.

Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος στο S.I.

γ.

Να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης στοιχειώδους
τµήµατος της χορδής µάζας 0,002 kg. (Να θεωρήσετε το
στοιχειώδες τµήµα της χορδής ως υλικό σηµείο).

δ.

Έστω ότι στην παραπάνω χορδή διαδίδεται ταυτόχρονα άλλο
ένα κύµα πανοµοιότυπο µε το προηγούµενο, αλλά αντίθετης
φοράς, και δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε κοιλία στη
θέση x = 0. Να υπολογίσετε στο θετικό ηµιάξονα τη θέση
του 11ου δεσµού του στάσιµου κύµατος από τη θέση x = 0.
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∆ίνεται:

π2 =10 .
Επαν. 2003

8. Ένα στάσιµο κύµα σε µια ελαστική χορδή περιγράφεται από
την εξίσωση:
y=4συν

πx
ηµ8πt (S.I),
5

α. Να γράψετε τις εξισώσεις των δυο κυµάτων που συµβάλλουν
για να δηµιουργήσουν το στάσιµο κύµα,
β. Πόσο είναι το πλάτος ταλάντωσης δυο σηµείων Κ και Λ που
απέχουν από την πηγή Ο οριζόντιες αποστάσεις x1=12,5m και
x2=-12,5m, αντίστοιχα;
γ. Πόσες κοιλίες υπάρχουν µεταξύ των Κ και Λ;
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Παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Ο Maxwell όχι µόνο πρόβλεψε την ύπαρξη των Η.Λ.Μ.
κυµάτων αλλά και υπολόγισε την ταχύτητα διάδοσης τους.
Σύµφωνα µε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία του Maxwell κάθε
επιταχυνόµενο ηλεκτρικό φορτίο παράγει ηλεκτροµαγνητικό
κύµα (Η.Λ.Μ).
Έτσι
και από ένα ηλεκτρικό φορτίο που ταλαντώνεται
δηµιουργείται ένα Η.Λ.Μ. κύµα το οποίο αποτελείται από δυο
συνιστώσες.

α) Ένα ηλεκτρικό κύµα (Ε) και
β) Ένα µαγνητικό κύµα (Β)

Ένα τέτοιο ΗΛΜ κύµα δηµιουργείται αν σε µια κεραία
(συρµάτινο
αγωγό)
διαβιβάσουµε
εναλλασσόµενο
ρεύµα
συχνότητας f. Τότε τα ελεύθερα e µέσα σ΄ αυτήν εκτελούν
αρµονική ταλάντωση και δηµιουργούν ένα ΗΛΜ κύµα της ίδιας
συχνότητας.

Το ρεύµα στην κεραία γίνεται µέγιστο όταν τα φορτία στα
άκρα της µηδενίζονται, ενώ όταν τα φορτία έχουν µέγιστη
τιµή το ρεύµα µηδενίζεται.
Αυτό σηµαίνει ότι κοντά στην κεραία, το ηλεκτρικό και το
µαγνητικό πεδίο έχουν διαφορά φάσης ∆φ=900,(όταν το ένα
είναι µέγιστο το άλλο είναι µηδέν). Σε µεγάλη όµως απόσταση
από την κεραία τα δυο πεδία είναι σε φάση ∆φ=00.
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Έτσι:
Ηλεκτροµαγνητικό (ΗΛΜ) κύµα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός
ηλεκτρικού και ενός µαγνητικού πεδίου. Τα ΗΛΜ κύµατα
διαδίδονται στο κενό µε την ταχύτητα του φωτός (c0). Σε όλα
τα υπόλοιπα υλικά διαδίδονται µε c<c0.


Το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούνται
γύρω από την κεραία µεταβάλλονται ηµιτονοειδώς µε το χρόνο
σύµφωνα µε τις σχέσεις:
Ε = Εοηµωt και Β = Βοηµωt
και η µεταβολή αυτή διαδίδεται αποµακρυνόµενη από την
κεραία. Η διάδοση αυτής της διαταραχής στο χώρο, ονοµάζεται
ΗΛΜ
κύµα
και
για
διάδοση
κατά
µήκος
του
άξονα
xx΄,περιγράφεται από τις εξισώσεις:
Ε = Εο ηµ 2π (

t x
t x
- ) και Β = Βο ηµ 2π ( - ).
T λ
T λ



Τα διανύσµατα Ε και Β της έντασης του ηλεκτρικού και του
µαγνητικού πεδίου αντίστοιχα:
α) είναι κάθετα µεταξύ τους και κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης xx΄,
δηλαδή τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι
εγκάρσια κύµατα
β)παίρνουν ταυτόχρονα τη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή τους
, είναι δηλαδή δυο συµφασικά µεγέθη
γ) διαδίδονται µε την ίδια ταχύτητα c, που είναι η ταχύτητα
του φωτός και
δ) είναι δυο τοπικά και χρονικά µεταβαλλόµενα µεγέθη δηλαδή
µεταβάλλονται (ταλαντώνονται αρµονικά) και µε την απόσταση
(x), αλλά και µε τον χρόνο (t),
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ε) Κάθε στιγµή το µέτρο των εντάσεων του ηλεκτρικού και του
µαγνητικού πεδίου ισούται µε την ταχύτητα του φωτός δηλαδή
ισχύει

E E0
=
=c,
B B0

στ) Τα ΗΛΜ κύµατα όπως και τα µηχανικά υπακούουν στην αρχή
της επαλληλίας,
ζ) Τα ΗΛΜ κύµατα δηµιουργούνται από µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά
και µαγνητικά πεδία. Έτσι τα ακίνητα ηλεκτρικά φορτία ή τα
φορτία που κινούνται µε σταθερή ταχύτητα (συνεχές ρεύµα),
δεν
µπορούν
να
δηµιουργήσουν
ΗΛΜ
κύµα.
Μόνο
τα
επιταχυνόµενα φορτία δηµιουργούν ΗΛΜ κύµατα,
η) Τα ΗΛΜ κύµατα όπως και κάθε κύµα µεταφέρουν ενέργεια και
ορµή, όχι
όµως µάζα (ύλη).
Η ολική ενέργεια ενός ΗΛΜ
κύµατος είναι ίση µε το άθροισµα της ενέργειας του
ηλεκτρικού και της ενέργειας του µαγνητικού του πεδίου.
θ) Τα ΗΛΜ κύµατα όπως είναι το φως, διαδίδονται ακόµη και
στο κενό χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου
ελαστικού µέσου, όπως συµβαίνει στα µηχανικά κύµατα.
Παρατήρηση:

Όπως

αποδεικνύεται

η

ενέργεια

του

ηλεκτρικού

και

η

ενέργεια

του

µαγνητικού πεδίου ανά µονάδα επιφάνειας και ανά µονάδα χρόνου σε ένα ΗΛΜ κύµα είναι ίσες
µεταξύ τους. Άρα η ολική ενέργεια είναι διπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού ή του
µαγνητικού του πεδίου.



Στιγµιότυπο ΗΛΜ κύµατος
Το φως έλεγε ο Maxwell, είναι
ένας χορός από ηλεκτρικά και
µαγνητικά
πεδία
που
διαπλέκονται.
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ος

Παρατηρούµε
→

από

το

στιγµιότυπο

του

ΗΛΜ

κύµατος

ότι

οι

→

εντάσεις E και B είναι κάθετες µεταξύ τους και κάθετες στη
διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος είναι σταθερή και
εξαρτάται µόνο από τη φύση του ελαστικού µέσου στο οποίο
διαδίδεται το κύµα. Αν το κύµα αλλάζει µέσο διάδοσης
αλλάζει και η ταχύτητα του.
Η σταθερή ταχύτητα (c ) µε την οποία διαδίδεται ένα
µηχανικό
κύµα
σε
κάποιο
ελαστικό
µέσο,
ή
ένα
ηλεκτροµαγνητικό κύµα σε κάποιο οπτικό µέσο (ακόµη και στο
κενό), ορίζεται από το πηλίκο της απόστασης x, που διανύει
το κύµα (διαταραχή - ενέργεια) σε χρόνο t
προς το χρόνο
x
αυτό, δηλαδή ισχύει:
c =
.
t
Αν x=λ τότε

t=T και έχουµε:

c=

λ
Τ

επειδή όµως f =

1
Τ

προκύπτει τελικά
c = λ . f
που είναι η θεµελιώδης εξίσωση της κυµατικής.

Προσέξτε !! πως όταν το κύµα αλλάζει µέσο διάδοσης
µεταβάλλονται η ταχύτητα του (c) και το µήκος κύµατος του
(λ), όµως η συχνότητα του (f) παραµένει σταθερή και ίση µε
τη συχνότητα της πηγής που παράγει το κύµα.
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Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα καλύπτουν µια µεγάλη
περιοχή µήκων κύµατος και συχνοτήτων.
Έτσι υπάρχουν επτά περιοχές ακτινοβολιών αυτές είναι:
1. τα ραδιοκύµατα µε µήκη κύµατος από 105 m έως µερικά cm
2. τα µικροκύµατα µε µήκη κύµατος από 1m έως 10-3 m
3.

η υπέρυθρη ακτινοβολία µε λ από 106nm έως και 700nm

4. το ορατό φως µε λ από 700nm έως 400nm
5. η υπεριώδης ακτινοβολία από 400nm έως 1nm
6.

οι ακτίνες Χ από 10-8m έως και 10-12 m

7. οι ακτίνες γ από 10-10 έως 10-14 m Όπως φαίνεται στο
σχήµα.

Παρατηρούµε ότι τα όρια µεταξύ των διαφόρων περιοχών δεν
είναι σαφή αλλά επικαλύπτονται, όπως επίσης υπάρχουν και
ακτινοβολίες (αόρατες) και πέρα από τα όρια των ορατών
ακτινοβολιών, δηλαδή αυτών που αντιλαµβάνεται το ανθρώπινο
µάτι. Το σύνολο των παραπάνω ακτινοβολιών αποτελεί το
ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι:
λγ<λΧ<λυπεριώδους<λορατού<λυπέρυθρου<λµικροκυµάτων<λραδιοκυµάτων
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ή αντίστοιχα
fγ>fΧ>fυπεριώδους>fορατού>fυπέρυθρης>fµικροκυµάτων>fραδιοκυµάτων.
Ανάκλαση του φωτός.


Ανάκλαση
του
φωτός
ονοµάζουµε
την
αλλαγή
της
πορείας του φωτός όταν συναντά
τη διαχωριστική επιφάνεια δυο
οπτικών µέσων. Η ανάκλαση του
φωτός από µια εντελώς λεία
επιφάνεια
ονοµάζεται
κατοπτρική ανάκλαση, ενώ η
ανάκλαση
σε
µια
ανώµαλη
επιφάνεια ονοµάζεται διάχυτη
ανάκλαση.
Η
προσπίπτουσα
και
η
ανακλώµενη στη διαχωριστική επιφάνεια δυο οπτικών µέσων
φαίνονται στο διπλανό σχήµα.
• Προσέξτε ότι η ανακλώµενη διαδίδεται στο αρχικό µέσο
διάδοσης,
δηλαδή
στο
ίδιο
µέσο
διάδοσης
µε
την
προσπίπτουσα.
• Η γωνία θπ, που σχηµατίζει η προσπίπτουσα ακτίνα στη
διαχωριστική επιφάνεια µε την κάθετο στη διαχωριστική
(ανακλώσα) επιφάνεια, στο σηµείο πρόσπτωσης ονοµάζεται
γωνία πρόσπτωσης.
• Η γωνία θα,
που σχηµατίζει η ανακλώµενη µε την κάθετο
στη διαχωριστική επιφάνεια ονοµάζεται γωνία ανάκλασης.
 Κανόνες ανάκλασης
α) Η γωνία πρόσπτωσης, είναι ίση µε τη γωνία ανάκλασης δηλ.
θπ = θα για όλα τα µήκη κύµατος και για οποιαδήποτε ζεύγος
οπτικών µέσων µε κοινή διαχωριστική επιφάνεια.
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β) Η ακτίνα πρόσπτωσης, η ακτίνα ανάκλασης και η κάθετη στη
διαχωριστική επιφάνεια βρίσκονται πάνω στο ίδιο επίπεδο, το
κάθετο στη διαχωριστική επιφάνεια.
γ)Οι νόµοι της ανάκλασης και της διάθλασης ισχύουν ακόµη
και αν αντιστραφεί η πορεία της δέσµης.

και διάθλαση του φωτός


Η αλλαγή της πορείας του φωτός όταν περνά από ένα
διαφανές υλικό σε κάποιο άλλο ονοµάζεται διάθλαση και
οφείλεται στη διαφορετική ταχύτητα που έχει το φως στα
διαφορετικά οπτικά µέσα.

Το φως διαδίδεται στο κενό µε τη µέγιστη ταχύτητα co =
8
3.10 m/s. Όµως σε οποιοδήποτε άλλο οπτικό µέσο η ταχύτητα
c, µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας είναι πάντα µικρότερη
από τη co. ∆ηλαδή ισχύει: c<
< co
Το πηλίκο της ταχύτητας co µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας
στο κενό, προς την ταχύτητα c, σ’ ένα άλλο οπτικό µέσο
ονοµάζεται δείκτης διάθλασης n, του υλικού µέσου γα τη
συγκεκριµένη ακτίνα φωτός. Έτσι έχουµε:
n =

co
c

Επειδή όµως πάντα co>c ,προκύπτει ότι ο δείκτης διάθλασης
για οποιοδήποτε υλικό είναι πάντα µεγαλύτερος από τη µονάδα
n>1,
ενώ για το κενό ή τον αέρα ισχύει n=1.
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Επίσης πρέπει να προσέξουµε ότι ο δείκτης διάθλασης δεν
εξαρτάται µόνο από τη φύση του υλικού αλλά και από το µήκος
κύµατος του φωτός,(ακτινοβολία). Επίσης αν για την ίδια
ακτινοβολία κάποιο οπτικό µέσο (2), έχει µεγαλύτερο δείκτη
διάθλασης από κάποιο άλλο µέσο (1), (n2 > n1) λέµε ότι το
µέσο (2), είναι οπτικά πυκνότερο από το µέσο (1). Ακόµη ο
δείκτης διάθλασης είναι καθαρός αριθµός.


Όταν η διαθλώµενη περνά από τον αέρα στο γυαλί τότε
πλησιάζει την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.
Κατά τη διάθλαση του φωτός ικανοποιούνται οι παρακάτω
νόµοι:

α) Η προσπίπτουσα ακτίνα, η
διαθλώµενη ακτίνα και η κάθετη
στη διαχωριστική επιφάνεια στο
σηµείο πρόσπτωσης, βρίσκονται
στο ίδιο επίπεδο.

β) Σύµφωνα όµως µε το νόµο του
Snell ισχύει ότι: ο λόγος των δεικτών διάθλασης n1 και n2
δυο οπτικών µέσων είναι αντιστρόφως ανάλογος του λόγου των
ηµιτόνων των γωνιών πρόσπτωσης θ1 και διάθλασης θ2. Έτσι
για το διπλανό σχήµα ο νόµος Snell γράφεται:.

n2 ηµθ1
=
n1 ηµθ2

Ή n1⋅ηµθ1=n2⋅ηµθ2
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Όταν το φως περνά από ένα διαφανές σώµα σε κάποιο άλλο
στο οποίο διαδίδεται µε µικρότερη ταχύτητα (n2>n1), τότε η
γωνία διάθλασης είναι µικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης
δηλ.
θδ < θπ
και άρα η διαθλώµενη ακτίνα πλησιάζει την κάθετη
στη διαχωριστική επιφάνεια.
Αν όµως το φως διέρχεται σε
κάποιο άλλο µέσο στο οποίο διαδίδεται µε µεγαλύτερη
ταχύτητα π.χ από το γυαλί στον αέρα τότε θα ισχύει θδ > θπ
και άρα η διαθλώµενη θα αποµακρύνεται από την κάθετη στη
διαχωριστική επιφάνεια.
Επίσης
•
•

Όταν αυξάνεται η γωνία πρόσπτωσης αυξάνεται και η γωνία
διάθλασης
Όταν όµως η γωνία πρόσπτωσης είναι θ1= 0ο, δηλαδή η δέσµη
φωτός προσπίπτει κάθετα στην διαχωριστική επιφάνεια,
τότε το φως δεν εκτρέπεται, γιατί όπως προκύπτει από τη
σχέση
n1 ⋅ηµθ1=n2 ⋅ηµθ2, τότε και θ2=0.
∆ηλαδή:

1. η δέσµη περνά από τον αέρα στο γυαλί χωρίς να εκτραπεί ,
άρα δεν έχουµε διάθλαση αφού η γωνία διάθλασης είναι
θ2=θδ= 00 και
2. η ανακλώµενη κινείται επίσης στην ίδια διεύθυνση την
κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια µε φορά προς τα πάνω,
δηλαδή έχουµε ανάκλαση µε γωνία θα=00.
• Επίσης προσέξτε ότι οι γωνίες πρόσπτωσης, ανάκλασης και
διάθλασης είναι οι γωνίες που σχηµατίζουν οι αντίστοιχες
δέσµες µε την κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια και όχι
οι γωνίες που σχηµατίζουν αυτές µε την ίδια την
επιφάνεια.
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α) Όταν το φως διαδίδεται σ΄ ένα οπτικό µέσο τότε το
µήκος κύµατος του λ, η ταχύτητα του c και η συχνότητα του
f,παραµένουν σταθερά και αµετάβλητα
β) Όταν όµως το φως αλλάζει οπτικό µέσο διάδοσης τότε
µεταβάλλονται τα µεγέθη c και λ αλλά η συχνότητα του f
παραµένει σταθερή και ίση µε την συχνότητα της πηγής που
παράγει φως.


Από τη θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής για το κενό
ισχύει cο = λο f. Για το νέο οπτικό µέσο ισχύει c =λ . f
c
λ
λ
λ f
Επειδή n= 0 ⇒n= 0 ⇒n= 0 ⇒λ= 0
c
λ
n
λf
Επειδή n>1 συµπεραίνουµε ότι λ< λο. Έτσι το µήκος κύµατος λ
µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας σ΄ ένα υλικό είναι πάντα
µικρότερο από το µήκος κύµατος λο του ίδιου φωτός στο κενό.


∆ηλαδή στο κενό η ακτινοβολία έχει όχι µόνο τη
µεγαλύτερη ταχύτητα co αλλά έχει και το µεγαλύτερο µήκος
κύµατος λο.

Καθώς το φως διαδίδεται από την πηγή µέσα στην πισίνα
συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια νερού – αέρα, διαθλάται
και αποµακρύνεται από την κάθετη
επιφάνεια.
Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται ότι
η φωτεινή πηγή βρίσκεται στην
προέκταση
της
διαθλώµενης
και
έτσι βλέπει την πηγή ψηλότερα απ΄
ότι είναι πραγµατικά, αλλά µε το
ίδιο µέγεθος. Μπορούµε ακόµη να
πούµε, ότι λόγω της διάθλασης, η
πισίνα φαίνεται πιο βαθιά όταν
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είναι άδεια, παρά όταν είναι γεµάτη µε νερό.



Ποια ακτινοβολία ονοµάζεται µονοχρωµατική;

Μονοχρωµατική είναι µια ακτινοβολία που δεν αναλύεται σε
άλλες απλούστερες, και χαρακτηρίζεται από ένα µήκος κύµατος
λ.

Στο παρακάτω σχήµα το φως διέρχεται από το οπτικό µέσο
µε δείκτη διάθλασης n1 σε οπτικό µέσο µε δείκτη διάθλασης
n2.
α) Πως µεταβάλλονται το µήκος κύµατος του λ,η ταχύτητα του
c και η συχνότητα του f;
β) Ποιο από τα δυο µέσα είναι οπτικά πυκνότερο;

α)
Το
µήκος
κύµατος
ελαττώνεται
όπως
φαίνεται
από το σχήµα,
δηλαδή
ισχύει
λ2<λ1. Η συχνότητα του κύµατος f παραµένει σταθερή. Επειδή
όµως c = λf ,συµπεραίνουµε ότι και η ταχύτητα διάδοσης του
κύµατος ελαττώνεται, δηλαδή ισχύει: c2 < c1
β) Έχουµε αποδείξει ότι

n2 λ1
λ
=
. Όµως λ2<λ1⇒ 1 >1, άρα και
n1 λ2
λ2

n2
>1⇒n2>n1
n1
Άρα το δεύτερο µέσο είναι οπτικά πυκνότερο από το πρώτο.
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Τα φαινόµενα της ανάκλασης και της διάθλασης δεν
περιορίζονται µόνο στα φωτεινά κύµατα (φως), αλλά είναι
κοινά σε όλα τα είδη κυµάτων ΗΛΜ και µηχανικά,

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ΗΛΜ
κύµατα όπως τα ραδιοκύµατα ανακλώνται σε µεταλλικές
επιφάνειες.
Ολική εσωτερική ανάκλαση και κρίσιµη ή οριακή γωνία.
Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η πορεία
µιας µονοχρωµατικής δέσµης καθώς
αυτή εισέρχεται στο οπτικό µέσο
(2), κινούµενη από το οπτικό µέσο
(1), µε n1>n2. Παρατηρούµε ακόµη ότι
η διαθλώµενη δέσµη αποµακρύνεται
από την κάθετη στη διαχωριστική
επιφάνεια.

Ακόµη
θα
παρατηρήσουµε
πως
αν
αυξήσουµε τη γωνία πρόσπτωσης (θ),
τότε
αυξάνεται
και
η
γωνία
διάθλασης (δ).
Τότε
όµως
υπάρχει
µια
γωνία
πρόσπτωσης (θορ), για την οποία η
διαθλώµενη
ακτίνα
κινείται
παράλληλα
προς
τη
διαχωριστική
επιφάνεια των δυο µέσων ή αλλιώς η
γωνία διάθλασης είναι δ=900. Η
γωνία αυτή ονοµάζεται κρίσιµη ή οριακή γωνία (θορ).
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Αν όµως η γωνία πρόσπτωσης (θ), γίνει µεγαλύτερη από τη (θη
ακτίνα
ανακλάται
ολικά
από
τη
διαχωριστική
ορ),
επιφάνεια, δηλαδή δεν έχουµε καθόλου διαθλώµενη δέσµη. Το
φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ολική εσωτερική ανάκλαση.
∆ηλαδή:
Ολική εσωτερική ανάκλαση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο
όταν µια φωτεινή δέσµη , κινείται από οπτικά πυκνότερο
µέσο, προς οπτικά αραιότερο και προσπίπτει στη διαχωριστική
επιφάνεια µε γωνία θ>θορ, δεν διαθλάται αλλά όλη η δέσµη
ανακλάται.

Παρατήρηση:
Η ολική εσωτερική ανάκλαση παρατηρείται µόνο

όταν:

1. Η δέσµη κινείται από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά
αραιότερο µέσο δηλαδή n1>n2 και
2. Όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι µεγαλύτερη της κρίσιµης
γωνίας.

Μπορούµε να υπολογίσουµε την κρίσιµη γωνία (θ1=θcrit)
χρησιµοποιώντας το νόµο του Snell αν όπου γωνία διάθλασης
n2 ηµθ1
n2
θέσουµε θ2=900. Τότε ισχύει
=
ή ηµθcrit=
µια και
n1 ηµθ2
n1
ηµθ2=ηµ900=1

Ακτίνα
µονοχρωµατικού
φωτός που διαδίδεται στο οπτικό
µέσο Α µε δείκτη διάθλασης nΑ
προσπίπτει µε γωνία µικρότερη
της κρίσιµης στη διαχωριστική
επιφάνεια
µε
άλλο
διαφανές
οπτικό
µέσο
Β
µε
δείκτη
διάθλασης nΒ, όπου nΒ < nΑ.
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α. Να µεταφέρετε το σχήµα στο
σχεδιάσετε τη διαθλώµενη ακτίνα.

τετράδιό

σας

και

να

β. Ποια από τις δύο γωνίες είναι µεγαλύτερη;
i. η γωνία προσπτώσεως,
ii. η γωνία διαθλάσεως.
Να
(2002)

αιτιολογήσετε

την

απάντησή

σας.

α.

β.

Σωστή είναι η πρόταση (ii).

Η γωνία διάθλασης είναι µεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης
γιατί η ακτίνα µονοχρωµατικού φωτός ,εισέρχεται από το
οπτικά πυκνότερο µέσο Α ,στο οπτικά αραιότερο διαφανές µέσο
Β αφού nΒ < nΑ.
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Το
γυάλινο
πρίσµα
του
σχήµατος,
είναι
ισόπλευρο
τρίγωνο.
Αν
η
προσπίπτουσα
δέσµη είναι κάθετη στη µια του
πλευρά,
όπως
φαίνεται
στο
σχήµα, τότε η διερχόµενη δέσµη
στο γυαλί είναι η 1, η 2 η 3;
Εξηγείστε.

Η διερχόµενη δέσµη στο γυαλί
είναι η (1). Αφού η προσπίπτουσα
στη διαχωριστική επιφάνεια, είναι
κάθετη σ΄ αυτή , τότε η δέσµη
µέσα στο γυαλί δε διαθλάται, αλλά
εξακολουθεί να κινείται πάνω στη
διεύθυνση
της
προσπίπτουσας
δέσµης.

Η µονοχρωµατική δέσµη του σχήµατος πέφτει κάθετα στην
πλευρά ΑΒ του γυάλινου πρίσµατος σχήµατος ισόπλευρου
τριγώνου και στη συνέχεια προσπίπτει στην πλευρά ΒΓ στο
σηµείο ∆. Να σχεδιάσετε την πορεία της ανακλώµενης στο
σηµείο ∆.
Η γωνία πρόσπτωσης στο σηµείο ∆
και στην πλευρά ΒΓ, είναι 600,
άρα και η γωνία ανάκλασης το
ίδιο. Τότε όµως η γωνία Γ∆ˆ Ζ είναι
300, άρα η γωνία ΓΖˆ∆ είναι 900.
Παρατηρούµε
δηλαδή
ότι
η
εξερχόµενη δέσµη είναι κάθετη
στην πλευρά ΑΓ.
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Παρατήρηση:

A

1.
Βέβαια στο σηµείο ∆ ένα
µέρος της µονοχρωµατικής δέσµης
διαθλάται και τότε το σχήµα στο
οποίο φαίνεται και η πορεία της
διαθλώµενης δέσµης στο σηµείο ∆
Ζ
είναι το διπλανό. Στο σηµείο Ζ
60 60
δεν έχουµε διάθλαση αφού η δέσµη
B
Γ
Δ
προσπίπτει κάθετα στην πλευρά ΑΓ.
2. Αν η γωνία πρόσπτωσης στο
σηµείο ∆ είναι µεγαλύτερη από
την οριακή (κρίσιµη ) γωνία, τότε στο σηµείο ∆, δεν θα
έχουµε καθόλου διαθλώµενη δέσµη.
0

0


Ένα
οπτικό
όργανο
αποτελείται από ένα γυάλινο
πρίσµα µε γωνίες φ1=600 και
φ2=300,
όπως
φαίνεται
στο
σχήµα.
Αν µια µονοχρωµατική ακτίνα
πέφτει κάθετα στο σηµείο Ρ0,
της έδρας ΑΒ,
του πρίσµατος, που πρόσκειται
στις φ1 και φ2, να σχεδιάσετε
µόνο την πορεία της ανακλώµενης δέσµης µέσα στο γυάλινο
πρίσµα. Τι παρατηρείτε;
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Η γωνία πρόσπτωσης και η
γωνία ανάκλασης στο σηµείο
Ρ1, είναι ίσες µε τη γωνία
φ1, δηλαδή ίσες µε 600.
Τότε
όµως
η
γωνία
πρόσπτωσης
στο
Ρ2,
θα
0
είναι ίση µε 30 , δηλαδή
ίση µε τη γωνία φ2 του
πρίσµατος.
Τότε
και
η
ανακλώµενη στο σηµείο Ρ2,
σχηµατίζει γωνία ανάκλασης
και τότε η
300. Έτσι η γωνία ΒΡ2Ρ3 θα είναι 600
προσπίπτουσα δέσµη στο σηµείο Ρ3, σχηµατίζει µε την έδρα
ΑΒ, γωνία 900. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι η δέσµη
εξέρχεται αντιπαράλληλα προς την προσπίπτουσα.
Βέβαια είναι µικρότερης έντασης αφού ένα µέρος της αρχικής
δέσµης διαθλάται. Μόνο αν έχουµε ολική εσωτερική ανάκλαση
(φ1 και φ2 >φορ), τότε όλη η δέσµη εξέρχεται από το Ρ3,
χωρίς να έχει καθόλου διαθλαστεί.
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Η απόσταση του γαλαξία Ανδροµέδα από τη γη είναι
2.1019Km. Πόσο χρόνο χρειάζεται το φως για να φτάσει από
τον γαλαξία στη γη; ∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό
c0=3.108m/s και ότι 1χρόνος=3.107s.

2. Μια ακτινοβολία έχει στο κενό µήκος κύµατος λ0=600nm.
Πόσα µήκη κύµατος αυτής της ακτινοβολίας αντιστοιχούν στην
απόσταση που διανύει αυτή στο κενό σε χρόνο t=1s; ∆ίνεται
c0=3.108m/s

3. Η ιώδης ακτινοβολία
λ0=400nm. Να υπολογιστούν

έχει

στο

κενό

µήκος

κύµατος

α)η συχνότητά της f
β)η περίοδός της T
γ)Ο χρόνος που χρειάζεται αυτή για να διανύσει στο κενό,
απόσταση x=9m.
∆ίνεται c0=3.108m/s .

4.

Α)Να υπολογίσετε:

α)τη συχνότητα ενός ραδιοφωνικού κύµατος, µε µήκος κύµατος
στο κενό λ0=1500m
β)το µήκος κύµατος λ0, µικροκυµάτων συχνότητας f=1GHz.
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Β)Αν το κύκλωµα των ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων ενός
δέκτη αποτελείται από πηνίο µε L=2,5mH, τότε για ποια τιµή
της χωρητικότητας C, ενός µεταβλητού πυκνωτή έχουµε τη λήψη
του ραδιοφωνικού κύµατος; ∆ίνεται c0=3.108m/s .

5. Το πλησιέστερο αστέρι του Ηλιακού µας συστήµατος είναι
το Άλφα του Κενταύρου, το οποίο απέχει από τη γη απόσταση
ίση µε 4,2 έτη φωτός. Πόση είναι η απόσταση αυτή σε Km;
∆ίνεται c0=3.108m/s

6. ∆υο µονοχρωµατικές ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες Α και
Β, έχουν συχνότητες fA και fB και ισχύει fB=2fA. Αν το µήκος
κύµατος της ακτινοβολίας Α, στο κενό είναι λΑ=700nm, τότε
να υπολογιστεί το µήκος κύµατος λΒ, της ακτινοβολίας Β στο
κενό.

7. Το µήκος κύµατος ερυθρού φωτός µιας πηγής Laser στο κενό
είναι λ0=630nm, ενώ µέσα σ’ ένα υγρό είναι λ=420nm. Να
υπολογίσετε
α) το δείκτη διάθλασης του υγρού
β)την ταχύτητα του φωτός στο υγρό
γ)τη συχνότητα της ακτινοβολίας
∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0=3.108m/s.

8. Φως συχνότητας f=4.1014Hz, διαδίδεται σε ένα οπτικό µέσο
µε δείκτη διάθλασης n=2. Να υπολογιστούν
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α)το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο κενό
β)το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο οπτικό µέσο
∆ίνεται c0=3.108m/s.

9. Η ταχύτητα µιας ακτινοβολίας στο γυαλί είναι c=2.108m/s,
ενώ το µήκος κύµατός της στο γυαλί είναι λ=600nm. Να
υπολογιστούν
α)ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού
β) το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στον αέρα (κενό).
∆ίνεται c0=3.108m/s.

10. α) Να υπολογιστεί η συχνότητα ενός φωτονίου, που έχει
στον αέρα µήκος κύµατος λ0=600nm
β)Ποια είναι η συχνότητά του στο νερό το οποίο έχει δείκτη
4
διάθλασης n= ;
3
γ)Ποιο είναι το µήκος
∆ίνεται c0=3.108m/s.

κύµατος

του

φωτονίου

στο

νερό;

11.
Μια
µονοχρωµατική
δέσµη
φωτός,
προσπίπτει
στην
οριζόντια επιφάνεια νερού , σχηµατίζοντας µε την επιφάνεια
γωνία 300.
α) Να υπολογιστεί η γωνία ανάκλασης
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β)Αν ο δείκτης διάθλασης του νερού για την συγκεκριµένη
4
ακτινοβολία είναι n= , να υπολογιστεί η ταχύτητα της
3
διαθλώµενης δέσµης στο νερό. ∆ίνεται c0=3.108m/s.

5
, ενώ ο
2
τύπου γυαλιού) ,

12. Ο δείκτης διάθλασης του διαµαντιού είναι nδ=
δείκτης διάθλασης της στεφανυάλου (ενός
3
είναι nγ= . Αν µια µονοχρωµατική δέσµη
2
διαµάντι στο γυαλί, τότε να υπολογιστούν

διέρχεται από το

α)ο λόγος των µηκών κύµατος, της ακτινοβολίας στο διαµάντι
και στο γυαλί
β)ο λόγος των αντίστοιχων ταχυτήτων στα δυο οπτικά µέσα. Σε
ποιο υλικό το φως διαδίδεται γρηγορότερα;
γ)ο λόγος των περιόδων της ακτινοβολίας στα δυο οπτικά
µέσα.

13. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός, έχει στο κενό µήκος
κύµατος λ0 και συχνότητα f0. Αν η ταχύτητα της δέσµης στο
νερό, ελαττώνεται κατά το 1/4 της ταχύτητας c0 στο κενό.
Τότε
α)να βρεθεί πως µεταβάλλονται το µήκος κύµατος λ0 και η
συχνότητα f0, όταν η δέσµη διέρχεται από τον αέρα στο νερό
και
β)να υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του νερού
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14. Ένα κοµµάτι γυαλί µε δείκτη διάθλασης n=1,5, έχει πάχος
d=8cm. Να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για µια δέσµη
φωτός που κινείται οριζόντια, να διαπεράσει κάθετα το
κοµµάτι γυαλιού. ∆ίνεται c0=3.108m/s.

15. Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός, µε συχνότητα f=5.1014Hz,
διαδίδεται στο κενό µε ταχύτητα c0=3.108m/s. Στην πορεία
της ακτίνας, παρεµβάλλεται κάθετα διαφανές υλικό πάχους
d=8cm, µέσα στο οποίο η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι
c=2.108m/s
α)να υπολογίσετε το µήκος κύµατος λ0, του µονοχρωµατικού
φωτός
β) να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης n,
υλικού

του διαφανούς

γ)αν λ, το µήκος κύµατος του µονοχρωµατικού φωτός στο
διαφανές υλικό, µε πόσα τέτοια µήκη κύµατος είναι ίσο το
πάχος d του διαφανούς υλικού;
(2000)

16. Ο δείκτης διάθλασης του νερού στους 0 0C είναι n1=1,33
ενώ στους 100 0C
είναι n2=1,32 για µονοχρωµατική
ακτινοβολία
µήκους
κύµατος
λ0=600nm
στον
αέρα.
Να
υπολογίσετε τη µεταβολή της ταχύτητας της δέσµης όταν αυτή
διαδίδεται αρχικά σε νερό 0 0C και στη συνέχεια σε νερό 100
0
C. ∆ίνεται c0=3.108m/s.

17. Φως µε µήκος
ένα οπτικό µέσο
ταχύτητα διάδοσης
διάδοσης. ∆ίνεται

κύµατος λ0=500nm στο κενό, διαδίδεται σ’
µε δείκτη διάθλασης n=2. Να βρεθεί η
και το µήκος κύµατος του φωτός στο µέσο
c0=3.108m/s.
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18. Το ηλεκτρικό
πεδίο ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος σ’
ένα διαφανές µέσο είναι Ε=10-2 ηµ2π(1014t –106x) (SI).
α) Να βρεθεί ο
ακτινοβολία και

δείκτης

διάθλασης

του

µέσου

για

την

β) Να βρεθεί το µήκος κύµατος λ0, της ακτινοβολίας στο
κενό.
γ) Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του µαγνητικού πεδίου
του ΗΛΜ κύµατος Β(t,x). ∆ίνεται c0=3.108m/s.

19. Το µαγνητικό πεδίο ενός ΗΛΜ κύµατος µεταβάλλεται µακριά
από την πηγή σύµφωνα µε τη σχέση Β=10-12ηµ2π(2⋅108t-

2
x),
3

α. Ποια είναι η εξίσωση της έντασης του µαγνητικού πεδίου
στην αρχή των αξόνων;
β. ∆ιαδίδεται το παραπάνω κύµα στο κενό;
γ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού
πεδίου, σε ένα σηµείο του άξονα των xox΄ που απέχει από την
πηγή απόσταση x=1Km.
δ. Αν σε κάποιο σηµείο του µέσου κάποια χρονική στιγµή t,
είναι Β=10-13Τ, τότε πόσο είναι το µέτρο της έντασης Ε, του
ηλεκτρικού πεδίου σε εκείνο το σηµείο;
20. Η κοινή φάση του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου ενός
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι 2π (6 · 1010 t – 2 · 102 x)
στο σύστηµα SI.
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α. Να δειχθεί ότι το ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται στο
κενό.
β. Όταν το παραπάνω ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται σε ένα
γυαλί έχει µήκος κύµατος 2,5 mm. Να βρεθεί ο δείκτης
διάθλασης του γυαλιού αυτού.
γ. Αναφερόµαστε στη διάδοση του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος
στο κενό.
Τα πεδία του περιγράφονται από τις
60 ηµ[2π (6 · 1010 t – 2 · 102 x)] (1)
2 · 10–7 ηµ[2π (6 · 1010 t – 2 · 102 x)] (2)
στο σύστηµα SI. Να αιτιολογήσετε ποια από τις (1), (2)
περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο και ποια το µαγνητικό πεδίο.
∆ίνεται ότι η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων στο κενό είναι
c = 3 · 108 m/s.
(2004)
21. α)Πόσα µήκη κύµατος, περιλαµβάνονται στην πορεία µιας
µονοχρωµατικής δέσµης µε λ0=300nm, όταν αυτή καλύψει
διαδροµή =3m στο κενό;
β)Πόσα µήκη κύµατος θα περιλαµβάνονται στην ίδια διαδροµή ,
αν παρεµβάλουµε ένα διαφανές πλακίδιο πάχους d=30cm και
δείκτη διάθλασης n=1,5;

22. Αν
απόσταση
που θα
διαφανές

µια µονοχρωµατική ακτινοβολία διανύει στο κενό
d0 σε χρόνο t, τότε πόση θα είναι η απόσταση d,
διανύσει η ακτινοβολία στον ίδιο χρόνο και σε
υλικό µε δείκτη διάθλασης n;
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23. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός, διασχίζει κάθετα δυο
διαφορετικά οπτικά µέσα, µε δείκτες διάθλασης n1 =1,5 και
n2=1,2,
πάχους
d=10cm
το
καθένα.
Με
ποια
χρονική
καθυστέρηση διανύει η δέσµη τα δυο οπτικά µέσα; ∆ίνεται
c0=3.108m/s .

24. Αν η ταχύτητα διάδοσης µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας
c
σ’ ένα οπτικό µέσο Α, είναι cA= 0 , ενώ σε ένα δεύτερο
1,41
οπτικό µέσο Β, είναι cB=

c0
,
2,115

τότε

α)να υπολογίσετε τους δείκτες διάθλασης των δυο οπτικών
µέσων
β)να

υπολογίσετε

το

λόγο

των

µηκών

κυµάτων

λΑ
λΒ

,

της

ακτινοβολίας στα δυο οπτικά µέσα
γ)σε ποιο οπτικό µέσο η συχνότητα της ακτινοβολίας είναι
µεγαλύτερη;

25.

φωτός µε λ0=500nm,
4
περάσει από τον αέρα σε γυαλί µε n=
να βρείτε πόσο %
3
µεταβάλλεται
Όταν

µια

ακτίνα

µονοχρωµατικού

α) η ταχύτητά της
β)το µήκος κύµατός της και
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γ)η συχνότητά της
∆ίνεται c0=3.108m/s.

26. Μια µονοχρωµατική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος στο κενό
λ0, διαδίδεται σε δυο οπτικά µέσα µε δείκτες διάθλασης n1=2
και n2=3. Να δείξετε ότι λ1>λ2, όπου λ1 και λ2 είναι τα
αντίστοιχα µήκη κύµατος της ακτινοβολίας στα δυο οπτικά
µέσα.
27. Μια µονοχρωµατική ακτινοβολία διανύει σ’ ένα οπτικό
µέσο απόσταση d=0,01λ σε χρόνο t=10-17s. Αν ο δείκτης
διάθλασης του οπτικού µέσου είναι n=1,5, να βρεθούν
α)το λ0 της ακτινοβολίας στο κενό
β)η συχνότητα της ακτινοβολίας. ∆ίνεται c0=3.108m/s .
28. Μια µονοχρωµατική ακτινοβολία
λ=300nm και συχνότητα f=0,75.1015Hz

έχει

µήκος

κύµατος

α)διαδίδεται στο κενό;
β)αν δεν διαδίδεται στο κενό ποιος είναι ο δείκτης
διάθλασης του οπτικού µέσου στο οποίο διαδίδεται; ∆ίνεται
c0=3.108m/s .

29.
Μια µικρή άδεια πισίνα έχει βάθος d=60cm και µια
κατακόρυφη δέσµη φωτός διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο
4
t. Αν γεµίσουµε την πισίνα µε νερό που έχει nν= , πόση
3
κατακόρυφη απόσταση θα διανύσει η παραπάνω δέσµη στο νερό
στον ίδιο χρόνο t;
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4
, πάχους 18mm, επιπλέει πάνω σε
3
7
στρώµα
τετραχλωράνθρακα
µε
nτ= ,
πάχους
30mm.
Μια
5
κατακόρυφη δέσµη εξέρχεται από τα δυο στρώµατα και στη
συνέχεια διαδίδεται στο κενό. Πόσο πιο γρήγορα διανύει η
ίδια δέσµη απόσταση στο κενό, ίση µε το συνολικό πάχος των
δυο στρώσεων; ∆ίνεται c0=3.108m/s.

30. Στρώµα νερού µε nν=

31. α)Μια µονοχρωµατική ακτινοβολία διανύει µια απόσταση
στο κενό σε χρόνο t1. Αν η ίδια ακτινοβολία διανύει την
ίδια απόσταση σε οπτικό µέσο µε δείκτη διάθλασης n, σε
t
χρόνο t2, τότε να δείξετε ότι n= 2 .
t1
β) Αν η µονοχρωµατική ακτινοβολία διανύει την ίδια απόσταση
σε δυο διαφορετικά οπτικά µέσα µε δείκτες διάθλασης n1 και
n2, σε χρόνους t1 και t2 αντίστοιχα, τότε να δείξετε ότι
n1 t1
= .
n2 t 2

32.
Μονοχρωµατική ακτινοβολία συχνότητας f = 5⋅1014 Hz
προσπίπτει από το κενό σε διαφανές υλικό, µέσα στο οποίο το
µήκος κύµατός της µειώνεται κατά το 1/6 της αρχικής του
τιµής. Η ακτίνα, µέσα στο διαφανές υλικό, διανύει απόσταση
d = 5⋅10-2m .
Να υπολογίσετε:
α. το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο κενό
β. το δείκτη διάθλασης του διαφανούς υλικού
γ. την ταχύτητα του φωτός στο διαφανές υλικό
δ. τον αριθµό των µηκών κύµατος που περιλαµβάνονται στην
απόσταση d του διαφανούς υλικού.
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(∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3⋅108m/s).
(2001)
33. Ένα στρώµα λαδιού µε δείκτη
διάθλασης, 1,45 στο ερυθρό χρώµα
επιπλέει πάνω από νερό µε δείκτη
διάθλασης 1,33. Μια ερυθρή δέσµη
(λ0=700nm),
κινείται
από
τον
αέρα όπως φαίνεται στο σχήµα
α)Να σχεδιάσετε την πορεία της
δέσµης στο λάδι και το νερό
β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα
της δέσµης στο λάδι και το νερό.;
∆ίνεται c0 = 3⋅108m/s

34.
Οι
ακτινοβολίες Α και Β
καθώς
διαδίδονται
στο
κενό
προσπίπτουν
ταυτόχρονα
κάθετα
στην επιφάνεια του διαφανούς
πλακιδίου του σχήµατος το οποίο
έχει πάχος d. Tο µήκος κύµατος
της ακτινοβολίας Β στο κενό
είναι λ0Β=400nm. Αν ο δείκτης
διάθλασης του οπτικού µέσου για
την ακτινοβολία Α είναι nA=1,5 και για την ακτινοβολία Β,
είναι nB=1,2 και οι ακτίνες εξέρχονται από το πλακίδιο µε
χρονική διαφορά ∆t=8.10-11s, τότε να υπολογιστούν
α)το µήκος κύµατος λΒ, της ακτινοβολίας Β, στο οπτικό µέσο
β)το πάχος d, του πλακιδίου. ∆ίνεται c0=3.108m/s.
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35. Μια µονοχρωµατική δέσµη διαδίδεται σε ένα οπτικό µέσο
µε δείκτη διάθλασης n=1,25 στο οποίο εµφανίζει µήκος
κύµατος λ=640nm. Σε ποια περιοχή του φάσµατος ανήκει η
παραπάνω δέσµη; Είναι ορατή;

36. Μια πράσινη µονοχρωµατική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος
λ0=500nm διαδίδεται στο νερό το οποίο εµφανίζει για την
4
ακτινοβολία δείκτη διάθλασης n= .
3
α)πόσο είναι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο νερό;
β)πόση είναι η συχνότητα της ακτινοβολίας στο κενό και στο
νερό;
γ)είναι ορατή η ακτινοβολία στο νερό;
δ)τι χρώµα έχει η ακτινοβολία στο νερό;
∆ίνεται c0=3.108m/s.

37. Μια µονοχρωµατική ακτινοβολία διαδίδεται σ’ ένα οπτικό
µέσο µε ταχύτητα c=1,5.108m/s
και έχει συχνότητα
15
f=1,5.10 Hz
α)Μπορεί η παραπάνω ακτινοβολία να προκαλέσει φθορισµό σε
διάφορα σώµατα;
β)ποιος είναι ο δείκτης διάθλασης του οπτικού µέσου για την
ακτινοβολία;
γ)ποιο είναι το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο οπτικό
µέσο; ∆ίνεται c0=3.108m/s.
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38. Μονοχρωµατική δέσµη φωτός που διαδίδεται στον αέρα
προσπίπτει σε γυάλινο κύβο, υπό γωνία πρόσπτωσης 60ο. Ένα
µέρος της δέσµης ανακλάται, ενώ το άλλο διαθλάται. Αν η
γωνία διάθλασης και η γωνία ανάκλασης έχουν άθροισµα 90ο,
να υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης του γυάλινου κύβου για
το φως αυτό.

39. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός προερχόµενη από υγρό,
προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια υγρού – αέρα , µε
γωνία πρόσπτωσης θ1=300. Η συχνότητα της ακτινοβολίας είναι
f=1,7.1014Hz και η γωνία διάθλασης είναι θ2=600. Να
υπολογιστούν
α) ο δείκτης διάθλασης n, του υγρού για την ακτινοβολία
αυτή
β)το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο υγρό
∆ίνεται c0=3.108m/s.

40. Μια µονοχρωµατική δέσµη
προσπίπτει στη διαχωριστική
πρόσπτωσης θ1. Αν ο δείκτης
τότε για ποια γωνία θ1, η
στη διαχωριστική επιφάνεια
διάθλασης 900)

φωτός προερχόµενη µέσα από υγρό
επιφάνεια υγρού – αέρα µε γωνία
διάθλασης του υγρού είναι n=2,
διαθλώµενη φεύγει εφαπτοµενικά
των δύο οπτικών µέσων; (γωνία

41. Στο σχήµα που ακολουθεί
φαίνεται η πορεία µιας ακτίνας
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µονοχρωµατικού φωτός η οποία διέρχεται από τρία διαφανή
υλικά (1), (2) και (3), µε δείκτες διάθλασης n1, n2 και n3
αντίστοιχα.
Ποια σχέση ικανοποιούν οι δείκτες διάθλασης;
α. n3 > n2 > n1
β. n3 = n2 > n1
γ. n1 > n2 > n3 .
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(2004)

42. Μονοχρωµατική ακτινοβολία που διαδίδεται στο γυαλί
προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια του γυαλιού µε τον
αέρα, µε γωνία πρόσπτωσης θα τέτοια ώστε ηµθα=

3
. Ο
2

δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι nα = 2 . Η ακτινοβολία
θα:
α. διαθλαστεί και θα εξέλθει στον αέρα.
β. κινηθεί παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια.
γ. ανακλαστεί ολικά από τη διαχωριστική επιφάνεια.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(2004)
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43. Το ηλιακό φως ανακλάται από την ήρεµη επιφάνεια µιας
πισίνας γεµάτης µε νερό. Αν ο δείκτης διάθλασης του νερού
της πισίνας είναι n= 3 τότε
α)για ποια γωνία πρόσπτωσης το φως είναι ολικά πολωµένο;
β)ποια είναι τότε η γωνία διάθλασης;
γ)αν το βράδυ η πισίνα φωτίζεται από προβολείς στον πυθµένα
της, να απαντήσετε πάλι στα ερωτήµατα (α) και (β).

44. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός
επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δυο

πέφτει πλάγια στην
γυαλιών µε δείκτες

διάθλασης n1=3 και n2= 3 . Αν η γωνία πρόσπτωσης είναι
θ1=300, τότε να υπολογίσετε τη γωνία διάθλασης θ2. Η ακτίνα
θεωρείστε ότι προέρχεται από το γυαλί µε δείκτη διάθλασης
n1.
45. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός προερχόµενη από τον αέρα
προσπίπτει πλάγια στην οριζόντια επιφάνεια γυαλιού µε γωνία
πρόσπτωσης, θ1=450. Αν η γωνία διάθλασης είναι θ2=300, να
υπολογιστεί ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού.

46.
Στην
ήρεµη
οριζόντια
επιφάνεια
διαφανούς
υγρού
προσπίπτει προερχόµενη από τον αέρα µια µονοχρωµατική
ακτίνα φωτός, µε γωνία πρόσπτωσης θ1. Αν η γωνία ανάκλασης
είναι 450 και η γωνία που σχηµατίζει η ανακλώµενη µε τη
διαθλώµενη είναι 1050, τότε να υπολογιστούν
α)ο δείκτης διάθλασης του υγρού
β)η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο υγρό. ∆ίνεται
c0=3.108m/s.
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47. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός προερχόµενη από υγρό,
προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια υγρού – αέρα , µε
γωνία πρόσπτωσης θ1=300. Η συχνότητα της ακτινοβολίας είναι
και
η
γωνία
διάθλασης
είναι
θ2=450.
Να
f=5.1014Hz
υπολογιστούν
α) ο δείκτης διάθλασης n, του υγρού για την ακτινοβολία
αυτή
β)το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο υγρό
γ) η γωνία εκτροπής της δέσµης.
∆ίνεται c0=3.108m/s.

48. Μονοχρωµατική δέσµη προσπίπτει
στο σηµείο Α µιας γυάλινης πλάκας µε
γωνία π τέτοια ώστε ηµ2π=0,44. Ποιος
πρέπει να είναι ο ελάχιστος δείκτης
διάθλασης του γυαλιού ώστε η δέσµη να
υποστεί ολική ανάκλαση στο σηµείο Β;
Η
γυάλινη
πλάκα
θεωρείστε
ότι
βρίσκεται στον αέρα.

π

A

B

49. Μια µονοχρωµατική δέσµη φωτός προσπίπτει στην επίπεδη
επιφάνεια γυαλιού πάχους d=12cm µε δείκτη διάθλασης n= 3 .
Αν η γωνία πρόσπτωσης είναι θ1=600, τότε
α)να υπολογίσετε τη γωνία διάθλασης
β)να αποδείξετε ότι η εξερχόµενη ακτίνα είναι παράλληλη
προς την αρχική
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γ)να υπολογίσετε το χρόνο που χρειάζεται η δέσµη για να
βγει από το γυαλί. ∆ίνεται c0=3.108m/s.

50. Ένα αντικείµενο βρίσκεται σε βάθος d=2m, στο πυθµένα
4
µιας πισίνας µε νερό, που έχει δείκτη διάθλασης n= . Αν
3
παρατηρούµε το αντικείµενο, σχεδόν κατακόρυφα από πάνω,
τότε σε πιο βάθος d1, έχουµε την εντύπωση ότι βρίσκεται το
αντικείµενο;
51. Αν µια διχρωµατική δέσµη
κόκκινου
και
µπλε
φωτός,
προσπίπτει από τον αέρα µε γωνία
φ,
στη
διαχωριστική
επιφάνεια
αέρα – νερού , τότε µε εφαρµογή
του νόµου του Snell βρέστε ποια
ακτινοβολία
διέρχεται
από
το
σηµείο Α και ποια από το σηµείο
Β;
∆ίνεται ότι ο δείκτης διάθλασης
του νερού για την κόκκινη ακτινοβολία είναι nκ και για τη
µπλε είναι nµ µε nκ < nµ.

52. Αν η µονοχρωµατική δέσµη του
σχήµατος προσπίπτει κάθετα στην
πλευρά ΑΒ, του πρίσµατος, ενώ η
διαθλώµενη βγαίνει εφαπτοµενικά
από
την
πλευρά
τουΑΓ.
Να
υπολογίσετε το δείκτη διάθλασης
του υλικού του πρίσµατος για την
ακτινοβολία αν Γ̂ =300 .
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53.Μονοχρωµατική δέσµη πέφτει
κάθετα
στην
επιφάνεια
πρίσµατος όπως φαίνεται στο
σχήµα. Αν ο δείκτης διάθλασης
του πρίσµατος είναι n=2, τότε

A
600

α. Να εξετάσετε αν έχουµε το
φαινόµενο
της
ολικής
εσωτερικής ανάκλασης,
β . Να υπολογίσετε τη γωνία
εκτροπής για τη δέσµη ή τις
δέσµες που βγαίνουν από το
πρίσµα.

B

Γ

B

54..Στον πυθµένα πισίνας στο
σηµείο Α και σε βάθος h=3m,
υπάρχει µια φωτεινή πηγή που
παράγει µονοχρωµατικό φως µήκους
κύµατος λ0=600nm. Η πορεία της
δέσµης από την πηγή Α µέχρι τον
παρατηρητή Β που βρίσκεται σε
ύψος h΄=1,2m, από την επιφάνεια
της
πισίνας
είναι
αυτή
που
φαίνεται στο σχήµα. Τότε:

h

/

600
O
300
h

A

1.Πόση είναι η γωνία εκτροπής φε της δέσµης;
2.Αφού βρείτε το
δείκτη διάθλασης του νερού, να
υπολογιστεί ο χρόνος για να φτάσει η δέσµη από το Α στο Β
σηµείο.
3.Με πόσα µήκη κύµατος αντιστοιχεί η διαδροµή ΑΟΒ;
4. Να βρείτε πόσο διαφέρει η συχνότητα ενός φωτονίου της
ακτινοβολίας στο κενό από τη συχνότητα του φωτονίου αυτού,
όταν η ακτίνα βρίσκεται µέσα στο νερό.
5.Πόσο νοµίζει ο παρατηρητής ότι είναι το βάθος της
πισίνας;
∆ίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0=3·108m/s.
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ
ΚΥΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό
της
ερώτησης
και
δίπλα
το
γράµµα
που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ένα

αρµονικό

κύµα

της

µορφής

y=Aηµ2π(

x- t )
λ T

διαδίδεται :
α. προς τα δεξιά
β. προς τα αριστερά
γ. προς τον θετικό ηµιάξονα
δ. προς τον αρνητικό ηµιάξονα
Μονάδες 4

Αν
το
το Y
2.
διπλανό
στιγµιότυπο
παριστάνει
ένα
αρµονικό κύµα που
διαδίδεται προς τα
αριστερά
τότε
ισχύει: :
α. φ Λ < φ Κ
β. φ Λ = φ Κ
γ. φ Λ > φ Κ

K

Λ

X
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δ. τα στοιχεία είναι ελλιπή.

3.

Σε

y=2Aσυν2π

ένα

x ηµ2π t
T
λ

στάσιµο

κύµα

της

Μονάδες 4
µορφής

η απόσταση του 3 ο υ δεσµού από την

αρχή Ο είναι :
α. λ/4
β. 7λ/4
γ. λ
δ. 5λ/4

4.

Μονάδες 4
Αν η εξίσωση ενός αρµονικού κύµατος είναι

y = 10ηµ(6πt - 2πx) στο S.I., τότε
διάδοσης του κύµατος είναι ίση µε:

η

ταχύτητα

α. 10m/s
β. 6m/s
γ. 2m/s
δ. 3m/s.
Μονάδες 4
5.
Μια
ακτίνα
φωτός
προσπίπτει
στην
επίπεδη
διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη
ακτίνα
κινείται
παράλληλα
προς
τη
διαχωριστική
επιφάνεια, τότε η γωνία πρόσπτωσης ονοµάζεται :
α. µέγιστη γωνία
β. ελάχιστη γωνία
γ. µηδενική γωνία
δ. κρίσιµη γωνία.
Μονάδες 4
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6. ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Α και Β στην επιφάνεια
µιας ήρεµης λίµνης βρίσκονται σε φάση και παράγουν
υδάτινα αρµονικά κύµατα. Η καθεµιά παράγει κύµα
(πρακτικά) αµείωτου πλάτους 10cm και µήκους κύµατος
2m. Ένα σηµείο Γ στην επιφάνεια της λίµνης απέχει
από την πηγή Α απόσταση 6m και από την πηγή
Β
απόσταση 2m. Το πλάτος της ταλάντωσης του σηµείου Γ
είναι :
α. 0cm
β. 10cm
γ. 20cm
δ. 40cm

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Α.
Σε
αρµονικό
ηλεκτροµαγνητικό
κύµα
που
1.
διαδίδεται στο κενό το ηλεκτρικό πεδίο περιγράφεται
στο S.I από την εξίσωση Ε=30ηµ2π(6⋅10 1 0 t - 2⋅10 2 x).
Να εξετάσετε αν το µαγνητικό πεδίο του παραπάνω
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος περιγράφεται στο S.I από
την εξίσωση
Β=10 - 7 ηµ2π(6⋅10 1 0 t - 2⋅10 2 x).
∆ίνεται: ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3⋅10 8 m/s.
Μονάδες 6
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2. Μια σηµειακή φωτεινή
µέσα σε υγρό µε δείκτη
ακτίνα
r
του
φωτεινού
ελεύθερη επιφάνεια του
οποίος βρίσκεται έξω από

πηγή βρίσκεται σε βάθος h
διάθλασης n. Να βρεθεί η
δίσκου
που
βλέπει
στην
υγρού ένας παρατηρητής ο
το υγρό.
Μονάδες 2

3.
Γυρίζουµε το κουµπί επιλογής των σταθµών ενός
ραδιοφώνου από τη συχνότητα 91,6 MHz στη συχνότητα
105,8 ΜΗz. Η χωρητικότητα του πυκνωτή του
κυκλώµατος LC επιλογής σταθµών του ραδιοφώνου:
α.

αυξάνεται

β.

µειώνεται

γ.

παραµένει σταθερή.
Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Β.
∆ύο
αρµονικά
εγκάρσια
κύµατα,
που
διαδίδονται σε επιφάνεια
νερού,
έχουν
την
ίδια
συχνότητα
και
το
ίδιο
πλάτος.
Τα
κύµατα
βρίσκονται σε φάση και
ξεκινούν ταυτόχρονα από
τις πηγές Π 1 και Π 2 . Τα
κύµατα φτάνουν σε σηµείο
Σ που απέχει απόσταση r 1
από
την
πηγή
Π1
και
απόσταση r 2 από την πηγή
διπλανό σχήµα.

Π2,

όπως

φαίνεται

στο
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1. Τί εννοούµε µε τον όρο ενίσχυση του κύµατος στο
σηµείο Σ;
Μονάδες 2
2. Ποια σχέση καθορίζει τη θέση των σηµείων στα
οποία έχουµε ενισχυτική συµβολή;
Μονάδες 3
3. Τί εννοούµε µε τον όρο απόσβεση του κύµατος σε
σηµείο Σ;
Μονάδες 2
4. Ποια σχέση καθορίζει τη θέση των σηµείων στα
οποία έχουµε απόσβεση;
Μονάδες 3
ΘΕΜΑ 3ο
Εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους 0,08m και µήκους
κύµατος
2m
διαδίδεται
κατά
τη
θετική
φορά
σε
οριζόντια ελαστική χορδή που εκτείνεται κατά τη
διεύθυνση του άξονα x΄x.
Θεωρούµε ότι
το
σηµείο
της
χορδής στη
θέση x = 0 τη χρονική στιγµή t = 0
έχει µηδενική αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας
του και θετική ταχύτητα. Η ταχύτητα διάδοσης του
κύµατος είναι 100 m/s.

α.

Να
υπολογίσετε
τη
συχνότητα
µε
ταλαντώνονται τα σηµεία της χορδής.

την

οποία

Μονάδες 5
β.

Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος στο S.I.
Μονάδες 6

γ.

Να
υπολογίσετε
την
ενέργεια
της
ταλάντωσης
στοιχειώδους τµήµατος της χορδής µάζας 0,002 kg.
(Να θεωρήσετε το στοιχειώδες τµήµα της χορδής ως
υλικό σηµείο).
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Μονάδες 7

δ.

Έστω
ότι
στην
παραπάνω
χορδή
διαδίδεται
ταυτόχρονα άλλο ένα κύµα πανοµοιότυπο µε το
προηγούµενο,
αλλά
αντίθετης
φοράς,
και
δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε κοιλία στη θέση x
= 0. Να υπολογίσετε στο θετικό ηµιάξονα τη θέση
του 11 ο υ δεσµού του στάσιµου κύµατος από τη θέση
x = 0.
Μονάδες 7
∆ίνεται:

π 2 =10 .

ΘΕΜΑ 4ο
Η κεραία ενός ραδιοσταθµού των FM, ισχύος Ρ=100 ΚW
απέχει 1 Km από την κεραία ενός δέκτη που έχει
συνδεθεί µε όργανο που µετράει την ένταση της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
α) Πίσω από το δέκτη τοποθετείται µια επίπεδη
µεταλλική επιφάνεια µε το επίπεδό της κάθετο στο
επίπεδο των δυο κεραιών. Παρατηρούµε πως όταν η
µεταλλική επιφάνεια κινείται αργά αποµακρυνόµενη
από
την
κεραία
,το
όργανο
δείχνει
διαδοχικές
ενδείξεις µέγιστης και
ελάχιστης
έντασης. Με λίγα
λόγια εξηγείστε που οφείλεται αυτό.

Μονάδες 5
β) Όταν η απόσταση που πρέπει να µετακινηθεί η
µεταλλική επιφάνεια ώστε να έχουµε δυο διαδοχικές
ενδείξεις ελάχιστης έντασης είναι 1,5 m να βρεθεί η
συχνότητα σε MHz που εκπέµπει ο σταθµός.

187

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

Μονάδες 2
γ) Αν το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου
είναι Ε m a x =12. 10 - 3 V/m, τότε να γράψετε τις σχέσεις
που δείχνουν πως µεταβάλλονται µε το χρόνο η ένταση
του
ηλεκτρικού
και
του
µαγνητικού
πεδίου
των
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στη θέση που βρισκόµαστε.
Μονάδες 3
δ)Πόση
ενέργεια
εκπέµπεται
από
την
κεραία
σταθµού σ’ όλο το χώρο σ’ ένα εικοσιτετράωρο;

του

Μονάδες 5
ε)
Αν
στον
δέκτη
υπάρχει
κύκλωµα
ηλεκτρικών
ταλαντώσεων R –
L – C
µε R=1000 ΚΩ και
L=5mH να
υπολογίσετε την τιµή της χωρητικότητας του πυκνωτή
ώστε να έχουµε λήψη του συγκεκριµένου σταθµού. Πόση
ενέργεια πρέπει να προσφέρουµε ανά περίοδο µε τη
βοήθεια κάποιου ενισχυτή στο κύκλωµα του δέκτη ώστε
να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις αν η
µέγιστη τάση στον πυκνωτή είναι 205 V;
Μονάδες 10
∆ίνεται η ταχύτητα
και ότι π 2 =10.

του

φωτός

στο

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

κενό

c=3.10 8 m/s
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΚΥΛΙΣΗ

Τα υποθετικά στερεά που
δεν παραµορφώνονται όταν τους
ασκούνται δυνάµεις ονοµάζονται
µηχανικά στερεά. Στη
µεταφορική κίνηση όλα τα
σηµεία του σώµατος έχουν κάθε στιγµή
την ίδια σταθερή ταχύτητα. Έτσι το
ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει δυο
τυχαία σηµεία του στερεού
µετατοπίζεται παράλληλα προς τον
εαυτό του. ∆ηλαδή το σώµα δεν αλλάζει
προσανατολισµό. Η µεταφορική κίνηση
µπορεί να είναι και καµπυλόγραµµη.

Στη στροφική κίνηση το σώµα
αλλάζει προσανατολισµό. Στη στροφική
κίνηση υπάρχει µια ευθεία -ο άξονας
περιστροφήςπου όλα της τα σηµεία
παραµένουν
ακίνητα
ενώ
τα
υπόλοιπα
σηµεία
του
σώµατος
κάνουν
κυκλική
κίνηση. Εδώ το µολύβι πραγµατοποιεί
στροφική κίνηση γύρω από κατακόρυφο
άξονα που περνά από το ένα άκρο του.

Όταν ένα σώµα µετακινείται στο
χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει ο προσανατολισµός του λέµε ότι
εκτελεί σύνθετη κίνηση. Η σύνθετη κίνηση µπορεί να
µελετηθεί ως το αποτέλεσµα της επαλληλίας µιας µεταφορικής
και µιας στροφικής κίνησης.
•
∆ηλαδή για να εκτελεί ένα σώµα στροφική κίνηση θα
πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ένα σηµείο ακίνητο γύρω από το
οποίο τα υπόλοιπα εκτελούν κυκλική κίνηση.
•
Στη µεταφορική κίνηση
καµπυλόγραµµη (π.χ κυκλική)
σηµείο.

που µπορεί
δεν υπάρχει

να είναι και
τέτοιο ακίνητο
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•
Παρατηρείστε στη στροφική
προσανατολισµός του σώµατος.


κίνηση
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µεταβάλλεται

ο

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:

α) Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση
Όλα τα σηµεία του σώµατος έχουν την ίδια ταχύτητα.
υΚ
K

υΚ=υcm=

dx
. Αν υΚ=σταθ. τότε xK=υΚ⋅t
dt
β) Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση

Αν υπάρχει σταθερή επιτάχυνση τότε έχουµε α=
υΚ=α⋅t

και

x=

dt

1 2
αt
2

ή υΚ=υ0±α⋅t και x= υ0⋅t ±



dυκ

1 2
αt .
2

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:

Z

α) Οµαλή στροφική κίνηση.

ω

Αν το ω παραµένει σταθερό τότε η
κίνηση ονοµάζεται οµαλή στροφική
κίνηση.
Όλα τα σηµεία του στερεού έχουν
την ίδια γωνιακή ταχύτητα ω.
υγ=

∆S 2πR
=
=2πRf
∆t
T

ταχύτητα),

(1)

(γραµµική

Z΄

=σταθ. µε
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dθ 2π
=
=2πf (2) (γωνιακή ταχύτητα). Από τις σχέσεις (1)
dt T
και (2) προκύπτει η σχέση γραµµικής - γωνιακής ταχύτητας
υγ= ω⋅R. Αν ω= σταθερή, τότε θ=ω⋅⋅t ή θ=θ0± ω⋅⋅t .
β) Οµαλά µεταβαλλόµενη στροφική κίνηση.

ω=

Z

Z

Αν όµως υπάρχει γωνιακή
ω
α
επιτάχυνση
αγ,
τότε
θα
dω
ω
dω
ισχύει
αγων=
και
αν
dt
αγων=σταθερή
τότε
ισχύει
dω
αγων=
ή ∆ω=αγ.t (για t0=0)
Z΄
dt
Z΄
ή
ω-ω0=αγ⋅t ή
ω=ω0±αγ⋅t.
Αν ω0=0 τότε έχουµε ω=αγ⋅t.
Από τη γραφική παράσταση ω(t) και από το εµβαδόν που
περικλείεται µεταξύ της γραφικής παράστασης ω(t) και του
άξονα του χρόνου (t), µπορούµε να υπολογίσουµε τη συνολική
γωνία στροφής.
ω
2

γ

1

ω0 + αγt + ω0
⋅t=
2
2ω0 + αγt
1
=
⋅t=ω0⋅t+ αγ t2.
2
2

θ=

θ

ω0

Γενικά ισχύει:

1
αγ t2.
2
1
Για ω0=0 έχουµε θ= αγ t2.
2
θ= ω0⋅t ±

t
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ΚΥΛΙΣΗ: Το σχήµα δείχνει έναν τροχό που κυλίεται. Η
κίνησή του µπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσµα της
επαλληλίας µιας µεταφορικής κίνησης στην οποία όλα τα
Z΄
υ
υ3=2 υcm
υcm

υcm

υ

=

+

υcm
υcm
υυcmcm

υ2
υ4

υ
υ

υ1=0

t
σηµεία του τροχού έχουν κάθε στιγµή την ίδια ταχύτητα υΚ=υcm
και µιας στροφικής κίνησης, γύρω από άξονα που περνάει από
το κέντρο του τροχού και είναι κάθετος σε αυτόν. Στη
στροφική κίνηση όλα τα σηµεία του τροχού που απέχουν ίσες
αποστάσεις από αυτόν έχουν την ίδια εφαπτοµενική ταχύτητα
υγ=υ -γραµµική ταχύτητα-. Η ταχύτητα κάθε σηµείου του
τροχού είναι τότε ίση µε το διανυσµατικό άθροισµα των δυο





ταχυτήτων δηλαδή υcm + υ . Η γραµµική ταχύτητα των σηµείων
της περιφέρειας του τροχού λόγω της στροφικής κίνησης είναι
υγρ=

∆S
∆S
, όµως και υcm=
, άρα υγρ= υcm . Η σχέση αυτή ισχύει
∆t
∆t

γιατί όταν ο τροχός έχει µετακινηθεί κατά διάστηµα ∆S τότε
και ένα σηµείο της περιφέρειας του τροχού θα έχει
περιστραφεί κατά τόξο µήκους ∆S, όπως φαίνεται στο σχήµα.

υcm
∆S

Α

∆S

Επειδή έχουµε πει, πως ισχύει υγ= ω⋅R θα ισχύει και υcm =ω⋅R.
Τότε µε παραγώγιση ως προς το χρόνο έχουµε:

dυcm dω
=
⋅R ή αcm =αγων⋅R,
dt
dt
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όπου αcm είναι η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του τροχού
λόγω της µεταφορικής του κίνησης και αγ, είναι η γωνιακή
επιτάχυνση περιστροφής του τροχού.

Σε κάθε σηµείο της περιφέρειας του τροχού έχουµε την
µεταφορική επιτάχυνση αcm, και την επιτρόχια επιτάχυνση. Η
επιτρόχιος επιτάχυνση είναι υπεύθυνη για τη µεταβολή του
µέτρου της γραµµικής ταχύτητας. Άρα στη στροφική οµαλή
κίνηση είναι αε=0. Σε µια στροφική µεταβαλλόµενη επιτάχυνση

dυ d(ωR)

dω

=αγων⋅R. ∆ηλαδή η επιτρόχιος
dt
dt
dt
επιτάχυνση είναι ίση µε την µεταφορική επιτάχυνση (αε= αcm).

Ακόµη όµως σε κάθε σηµείο έχουµε και την κεντροµόλο
όµως

ισχύει

αε=

επιτάχυνση ακ=

υ2γ

=

=ω2·R.

=R⋅

R
Έτσι π.χ για το σηµείο του τροχού που είναι σε επαφή µε το
έδαφος δεν µπορούµε να πούµε ότι η συνολική επιτάχυνση
είναι µηδέν, αφού υπάρχει και η κεντροµόλος επιτάχυνση ακ.
Η συνολική επιτάχυνση στον οριζόντιο άξονα είναι µηδέν.
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Οι κινήσεις των στερεών σωµάτων
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Η γωνιακή ταχύτητα ενός τροχού που πραγµατοποιεί
στροφική κίνηση αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό από 0 έως 500
rad/s σε χρονικό διάστηµα ∆t=10s. Να υπολογιστούν
α) Η γωνιακή του επιτάχυνση αγ,
β) Η γωνιακή του ταχύτητα ω, τη χρονική στιγµή t=15s,
γ) Η γωνία στροφής του τροχού τη χρονική στιγµή t=8s.
2. Ένας δίσκος περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που
διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό
του. Η µεταβολή της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου σε
συνάρτηση µε το χρόνο παριστάνεται στο παρακάτω διάγραµµα.

ω(rad/s)

100

10 15 17

t(s)

α)
Να
γίνει
η
γραφική
παράσταση της γωνιακής επιτάχυνσης αγ του δίσκου σε
συνάρτηση µε το χρόνο,

β) Να σχεδιάσετε τα διανύσµατα της γωνιακής ταχύτητας ω

και της γωνιακής επιτάχυνσης α γ , σε κάθε χρονικό διάστηµα
πάνω στον σταθερό άξονα περιστροφής του δίσκου,
γ) Να υπολογιστεί η συνολική γωνία στροφής του δίσκου.
3. Ένα µηχανικό στερεό περιστρέφεται γύρω από σταθερό
άξονα. ∆υο στοιχειώδεις µάζες του σώµατος απέχουν από τον
άξονα
περιστροφής
αντίστοιχα
αποστάσεις
r1=10cm
και
r2=15cm. Αν η συχνότητα περιστροφής του µηχανικού στερεού
αυξάνεται από 120στροφές/min σε 180στροφές/min
σε χρόνο
∆t=2s, τότε να υπολογιστούν:
α) η γωνιακή επιτάχυνση της κάθε στοιχειώδους µάζας,
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β) η επιτρόχιος επιτάχυνση της κάθε µάζας,
γ) η αρχική κεντροµόλος επιτάχυνση της κάθε µάζας.
4. Η γωνιακή ταχύτητα ενός δίσκου που ω(rad/s)
περιστρέφεται
σε
οριζόντιο
επίπεδο
γύρω από σταθερό άξονα που περνάει από
50
το κέντρο µάζας του µε µεταβάλλεται µε
το χρόνο γραµµικά όπως φαίνεται στο
σχήµα.
Τότε
4,8
2
t(s)
α)
Να
υπολογιστεί
η
γωνιακή
επιβράδυνση του δίσκου, τη χρονική
στιγµή t=2s,
β) Τι είδους κίνηση κάνει ο δίσκος για
t>2s;
-70
γ) Να υπολογιστεί η συνολική γωνία
στροφής του δίσκου,
δ) Ποια χρονική στιγµή η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου θα
έχει τιµή ω=-75rad/s;
5. Ένας τροχός ακτίνας R=40cm, πραγµατοποιεί σύνθετη κίνηση
(κύλιση). Αν ο τροχός κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή
ταχύτητα υ=20m/s, τότε,
α) Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα ω, µε την οποία
περιστρέφεται ο τροχός,
β) Αν ο τροχός διανύσει απόσταση S=40m τότε ποια είναι η
συνολική γωνία περιστροφής του τροχού και πόσες περιστροφές
έχει πραγµατοποιήσει τότε αυτός;
γ) Πόση είναι η ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας του
τροχού που απέχει από το έδαφος απόσταση d, ίση µε:
i) d=2R, ii) d=0 iii) d=R;

6. Ένα καρούλι αποτελείται από έναν
κυλινδρικό άξονα ακτίνας r=2,5cm και δυο
τροχούς ακτίνας R=5cm ο καθένας.
Αν το καρούλι κυλίεται στο έδαφος µε
σταθερή ταχύτητα υ=12m/s, τότε πόση είναι
η ταχύτητα των σηµείων Α και Β του
κυλινδρικού άξονα;

υ
A
R

r
B
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7. Ο δίσκος του σχήµατος έχει
ακτίνα R=20cm και κυλίεται µε
σταθερή ταχύτητα υ=10m/s. Τότε
πόση είναι η ταχύτητα υΓ του
σηµείου Γ και πόση η ταχύτητα υ∆
3
του σηµείου ∆, αν dΓ= R και

2

d∆=
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Α
Γ
υ

Κ
∆
Β

R
;
2

8. Κάποια χρονική στιγµή t1 η ταχύτητα του κέντρου µάζας
ενός τροχού ακτίνας R=20cm που κυλίεται είναι υ0=6m/s. Ο
τροχός αρχίζει να επιβραδύνεται µε σταθερό ρυθµό και η
ταχύτητά του µηδενίζεται αφού διανύσει διάστηµα x=3m,
α) Ποια είναι η γωνιακή επιβράδυνσή του;
β) Πόσες στροφές πραγµατοποίησε ο τροχός µέχρι να
σταµατήσει;
9. Μια σφαίρα ακτίνας R, κυλίεται πάνω σε οριζόντιο τραπέζι
ύψους h. Κάποια στιγµή που η σφαίρα έχει ταχύτητα υ, φτάνει
στην άκρη του τραπεζιού και πέφτει µέχρι να φτάσει στο
πάτωµα. Να υπολογιστούν:
α) Ο χρόνος για να φτάσει η σφαίρα στο έδαφος,
β) Η περίοδος περιστροφής της σφαίρας,
γ) Ο αριθµός των περιστροφών µέχρι να φτάσει η σφαίρα στο
έδαφος.
υΑ
Α
10. Μια ράβδος µήκους ℓ, περιστρέφεται
µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Κάποια
στιγµή και καθώς περιστρέφεται η ράβδος
αποκτά
σταθερή
οριζόντια
ταχύτητα
υ=10m/s, όπως στο σχήµα. Αν τότε η
ταχύτητα του σηµείου Β είναι υΒ=6m/s,
πόση είναι η ταχύτητα υΑ, του σηµείου Α;

υ

υΒ

Β
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2. ΡΟΠΗ ∆ΥΝΑΜΗΣ

Το διανυσµατικό µέγεθος που περιγράφει την ικανότητα
µιας δύναµης να περιστρέψει ένα αρχικά ακίνητο σώµα,
ονοµάζεται ροπή δύναµης και συµβολίζεται µε το ελληνικό
γράµµα τ , δηλαδή η ροπή είναι η αιτία της περιστροφής των
σωµάτων.


Η περιστροφή του σώµατος µπορεί να γίνει
i)
γύρω από σταθερό άξονα ή
ii) γύρω από ελεύθερο άξονα οπότε χρησιµοποιούµε την
έννοια ροπή δύναµης ως προς σηµείο


Η περιστροφή αυτή των σωµάτων που προκαλεί µια δύναµη
και περιγράφεται µε τη ροπή εξαρτάται:
α) από το µέτρο της δύναµης F
β) από την κατεύθυνση της δύναµης. Η κατεύθυνση της
δύναµης καθορίζει και τη φορά κατά την οποία το σώµα θα
περιστραφεί,
γ) από την απόσταση ℓ του άξονα περιστροφής από τον φορέα
της δύναµης

το µέτρο της ροπής ορίζεται
ως το γινόµενο της
δύναµης F επί την απόσταση ℓ.

τ = F⋅⋅ℓ

Η
διεύθυνση
του
διανυσµατικού
µεγέθους
της
ροπής,
ορίζεται
από
τη
διεύθυνση
του
άξονα
περιστροφής και ως
κατεύθυνση
αυτή που καθορίζεται - µε τον
κανόνα του δεξιού χεριούαπό
τη φορά κατά την οποία η δύναµη
τείνει να περιστρέψει το σώµα.



Στην

η

ροπή


O

r

µιας

φ

δύναµης

F

ως προς
  
σηµείο Ο, ορίζεται από το εξωτερικό γινόµενο τ = r x F ή
τ=r⋅F⋅ηµφ. Όµως r⋅ηµφ=ℓ άρα για το µέτρο της ροπής έχουµε

τ=F⋅⋅ℓ.

πραγµατικότητα

τ
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 Προσέξτε ακόµη ότι «ροπή ίσον δύναµη επί

απόσταση» . Όταν όµως λέµε απόσταση
εννοούµε την κάθετο από το σηµείο Ο προς
την ευθεία της δύναµης,

O


η αλγεβρική τιµή της ροπής της
δύναµης η οποία τείνει να στρέψει το
επίπεδο γύρω από τον άξονα τον κάθετο σε
αυτό διερχόµενο από το γεωµετρικό σηµείο Ο
κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού θα
είναι αρνητική και σε αντίθετη περίπτωση
θετική .
Εννοείται ότι µπορούµε να θεωρήσουµε και
την αντίθετη σύµβαση.
Α) Ροπή δύναµης ως προς άξονα
Έστω ένα σώµα που έχει τη
δυνατότητα να στρέφεται γύρω
από τον
άξονα z΄z . Στο σώµα ασκείται
δύναµη F που βρίσκεται σε
επίπεδο
κάθετο
στον
άξονα
περιστροφής.

F

Z

τ
F




Ροπή της δύναµης F, ως
προς τον άξονα περιστροφής
ονοµάζεται
το
διανυσµατικό
Z΄
µέγεθος που έχει µέτρο ίσο µε
το γινόµενο του µέτρου της δύναµης επί την κάθετη απόσταση
ℓ της δύναµης από τον άξονα περιστροφής (µοχλοβραχίονας).

τ=F⋅⋅ℓ.

Η ροπή έχει τη διεύθυνση του άξονα περιστροφής και η
φορά της
δίνεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού.


Μονάδα ροπής είναι το 1 Ν m.


Για να προσδιορίσουµε τη φορά της ροπής κλείνουµε τα
δάχτυλα του δεξιού χεριού και τα τοποθετούµε έτσι ώστε να
δείχνουν τη φορά κατά την οποία τείνει να περιστρέψει το

198

ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

σώµα η δύναµη. Ο αντίχειρας
διανύσµατος της ροπής.

τότε

δίνει

τη

φορά

του


Αν η δύναµη F δε βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο στον
άξονα περιστροφής, η ροπή της είναι ίση µε τη ροπή που
δηµιουργεί η συνιστώσα της
Fx που βρίσκεται πάνω στο
κάθετο επίπεδο.
Z


Κατά σύµβαση θεωρούµε θετική
τη ροπή της δύναµης που τείνει να
περιστρέψει το σώµα αντίθετα από
τη φορά των δεικτών του ρολογιού
και αρνητική τη ροπή της δύναµης
που τείνει να το περιστρέψει κατά
τη φορά κίνησης των δεικτών του
ρολογιού.

Η F που ο φορέας της
διέρχεται από τον άξονα δε µπορεί
να περιστρέψει το σώµα.

F

τ

Fy
Fx



Z΄

Z

F




Στο
κεφάλαιο
αυτό
θα
µελετήσουµε
µόνο
περιπτώσεις
στις
οποίες όλες οι δυνάµεις που ασκούνται
στα
σώµατα
βρίσκονται
στο
ίδιο
επίπεδο. Έτσι στο σώµα του σχήµατος
ασκούνται οι δυνάµεις F1 και F2 . Tο
σώµα έχει τη δυνατότητα να στρέφεται
γύρω από άξονα που διέρχεται από το
σηµείο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο
της σελίδας. Η συνολική ροπή που
δέχεται το σώµα είναι
τ=τ1+τ2=F1⋅ℓ1 – F2⋅ℓ2

Z΄
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και η φορά περιστροφής του σώµατος καθορίζεται από το
αλγεβρικό άθροισµα των ροπών.

Β) Ροπή δύναµης ως προς σηµείο

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σταθερός άξονας
περιστροφής χρησιµοποιείται η έννοια της ροπής της δύναµης
ως προς σηµείο.

Η έννοια ροπή µιας δύναµης
ως προς σηµείο Ο συµπίπτει µε
την έννοια ροπή της δύναµης
αυτής κατά τη διεύθυνση ενός
άξονα κάθετου στο επίπεδο που
ορίζεται από την ευθεία της
δύναµης F και το σηµείο Ο.

τ
O



F


Αν σ' ένα ελεύθερο σώµα
ασκηθεί δύναµη που ο φορέας της
διέρχεται από το κέντρο µάζας
του, το σώµα δεν περιστρέφεται (θα εκτελέσει µόνο
µεταφορική κίνηση). Ωθώντας π.χ ένα µολύβι στο κέντρο µάζας
του, το µολύβι κάνει µόνο µεταφορική κίνηση.

Αν όµως ο φορέας της δύναµης δε διέρχεται από το
κέντρο µάζας του, το σώµα µαζί µε τη µεταφορική κίνηση θα
εκτελέσει και περιστροφική γύρω από ένα νοητό άξονα
(ελεύθερος άξονας) που διέρχεται από το κέντρο µάζας του
σώµατος και είναι κάθετος στο επίπεδο που ορίζεται από τη
δύναµη και το κέντρο µάζας του σώµατος. Έτσι αν ασκήσουµε
δύναµη στη µια του άκρη του, το µολύβι στρέφεται γύρω από
έναν νοητό άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του και
ταυτόχρονα µετακινείται. Η µεταφορική κίνηση µπορεί να µην
είναι εµφανής αν η τριβή ανάµεσα στο µολύβι και το τραπέζι
είναι σηµαντική .
Έτσι:
Ροπή δύναµης F ως προς σηµείο Ο ονοµάζουµε το διανυσµατικό
µέγεθος που έχει µέτρο ίσο µε το γινόµενο του µέτρου της
δύναµης επί την απόσταση της από το σηµείο Ο

τ= F⋅⋅ℓ
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διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τη δύναµη και
το
σηµείο Ο και φορά που δίνεται από τον κανόνα του δεξιού
χεριού.

Ζεύγος δυνάµεων
Όταν σε ένα σώµα δρουν δύο
αντίρροπες δυνάµεις F1 και F2 µε ίσα
µέτρα F1=F2=F . Τότε λέµε πως αυτές
αποτελούν ζεύγος δυνάµεων.
Αν η απόσταση των φορέων των δυο
δυνάµεων είναι d, η αλγεβρική τιµή
της ροπής του ζεύγους ως προς
κάποιο σηµείο Α που απέχει απόσταση
x1 από τη δύναµη F1 και x2 από την
F2, είναι
τ=F1⋅x1+F2⋅x2=F⋅⋅(x1+x2)= F⋅⋅d
Το ίδιο αποτέλεσµα θα είχαµε και ως προς οποιοδήποτε άλλο
σηµείο.

H ροπή ζεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε
σηµείο του επιπέδου τους.
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Ροπή δύναµης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Z

1. Α) Το σώµα του σχήµατος έχει τη
δυνατότητα να στρέφεται γύρω από τον
άξονα zz΄. Στο σώµα ασκείται δύναµη
F=100N που βρίσκεται σε επίπεδο
κάθετο στον άξονα περιστροφής και σε
απόσταση ℓ=8cm απ’ αυτόν. Τότε:
α) Να υπολογίσετε τη ροπή της δύναµης

β) Να σχεδιάσετε το διάνυσµα της ροπής τ ,
Β) Αν η δύναµη F δεν βρίσκεται στο
κάθετο
στον
άξονα
περιστροφής
επίπεδο αλλά σχηµατίζει µ’
αυτό
γωνία φ=600, τότε να απαντηθούν ξανά
τα ερωτήµατα (α) και (β).

F



ZZ΄

F
Fy

φ

Fx



2.

Στο

σώµα

του

σχήµατος δρουν οι
δυνάµεις F1=150N
Z΄
και
F2=200N.
Το
σώµα
έχει
τη
δυνατότητα να στρέφεται γύρω από
άξονα που διέρχεται από το σηµείο Ο
και είναι κάθετος στο επίπεδο της
σελίδας.
Αν
ℓ1=5cm
και
ℓ2=7cm,
τότε
να
υπολογίσετε τη συνολική ροπή που
δέχεται το σώµα και να προσδιορίσετε
τη φορά περιστροφής του.

3. Η ράβδος του σχήµατος
µήκους
ℓ=3m,
έχει
τη
δυνατότητα
να
περιστρέφεται γύρω από
το σηµείο Ο. Αν στη
ράβδο
ασκούνται
οι
δυνάµεις
F1=F2=F3=F4=100N, µε θ=300

F1
F4
θ

F2

A

O

B

θ

F3
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και (ΟΑ)=ℓ/3 τότε:
α) Να υπολογιστεί η ροπή της κάθε δύναµης ως προς το σηµείο
Ο,
β) Να υπολογιστεί η συνολική ροπή των δυνάµεων ως προς το
Ο,
γ) Ποια είναι η συνολική ροπή των δυνάµεων για περιστροφή
της ράβδου γύρω από το σηµείο Α;
4. Στο σώµα του σχήµατος δρούν οι
αντίρροπες δυνάµεις F1 και F2 µε
µέτρα F1=F2=800N.
Aν η απόσταση των φορέων των δυνάµεων
είναι d=50cm, τότε να υπολογιστεί η
ροπή του ζεύγους των δυο δυνάµεων ως
προς τα σηµεία Α, Β και Γ. Τι
παρατηρείτε;
5. Σε µια ξύλινη βάση σχήµατος
ισόπλευρου
τριγώνου
ΑΒΓ
πλευράς
α=20cm, εξασκούνται οι δυνάµεις F1,F2,F3
µε F1=F2=F3=300Ν, όπως φαίνεται στο
σχήµα. Τότε να υπολογιστεί η συνολική
ροπή των δυνάµεων αυτών ως προς άξονα
που
είναι
κάθετος
στη
βάση
και
διέρχεται
α) Από την κορυφή Α
β) Από το κέντρο Κ.

Γ
F1
A
B

d
F2
A
F1

F3
B

K

M

6.
Το
στερεό
του
σχήµατος
αποτελείται από δυο οµοαξονικούς x΄
x
κυλίνδρους µε ακτίνες R1=5cm
και
R2=2cm, που στρέφονται γύρω από
T
σταθερό άξονα xx΄. Ό άξονας xx΄
T
συµπίπτει µε τον άξονα συµµετρίας
των κυλίνδρων. Εξαιτίας των βαρών w1
και
w2 που
κρέµονται
από
τους
w
κυλίνδρους, τα σχοινιά ασκούν στους
κυλίνδρους τάσεις T1=50N και T2=80N.
Να υπολογιστεί η ολική ροπή που δέχεται το στερεό.

Γ

F2
R1
R2

1

T2

1

1

T2

w2
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7. Ο τροχός του σχήµατος έχει ακτίνα R=40cm
και µπορεί να στρέφεται γύρω από άξονα που
διέρχεται από το κέντρο του Ο και είναι
κάθετος στο επίπεδό του. Στον τροχό ασκούνται
εφαπτοµενικά οι δυνάµεις F1=180N και F2=240N.
Ποια είναι η συνολική ροπή που
δέχεται ο
τροχός;

R
O

F2

8. Για να σφίξει µια βίδα, ένας εργάτης χρησιµοποιεί κλειδί
µήκους ℓ=15cm. Η µέγιστη δύναµη που µπορεί να ασκήσει ο
εργάτης είναι F=150N. Ποια είναι η µέγιστη ροπή που µπορεί
να ασκήσει; Πως πρέπει να ασκηθεί η δύναµη ώστε η ροπή να
είναι µέγιστη;
9. Η ράβδος του σχήµατος
F3
µήκους ℓ=3m, έχει βάρος
Ν
Μ O
A
B
και
µπορεί
να
w=200N
φ
στρέφεται γύρω από άξονα
x
που
διέρχεται
από
το
2x
x
F4
σηµείο
Ο
και
είναι
κάθετος σε αυτήν. Στη
F1
F2
ράβδο
ασκούνται
οι
δυνάµεις
F1=100Ν,
w
F2=150Ν, F3=50Ν και F4=75N τότε:
α) Να υπολογιστεί το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών ως προς
το σηµείο Ο, των δυνάµεων που ασκούνται στη ράβδο,
β) Πόσο είναι το παραπάνω αλγεβρικό άθροισµα αν θεωρήσουµε
το βάρος της ράβδου αµελητέο; ∆ίνεται φ=300.
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3. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Ισορροπία υλικού σηµείου:

Ένα υλικό σηµείο ισορροπεί όταν η συνισταµένη όλων των
δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι µηδέν
ΣF=0
(1 Νόµος του Newton).
Όταν λέµε ότι ένα υλικό σηµείο (υποθετικό σώµα που έχει
µάζα αλλά δεν έχει διαστάσεις), ισορροπεί, αυτό σηµαίνει
ότι διατηρεί την αρχική του κινητική κατάσταση δηλαδή είτε
ότι παραµένει ακίνητο αν αρχικά ήταν ακίνητο, είτε ότι
κινείται µε σταθερή ταχύτητα αν αρχικά είχε µια ταχύτητα.
Τότε όµως για τις διανυσµατικές συνιστώσες (έστω σε
ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων xoy) της συνισταµένης
δύναµης µπορούµε να γράψουµε ότι ισχύει και
ος

ΣFx=0 και ΣFy=0.
Η παραπάνω σχέση είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να
ισορροπεί ένα υλικό σηµείο.


Ισορροπία στερεού σώµατος:

Ας δούµε µε ποιες προϋποθέσεις ισορροπεί ένα στερεό στο
οποίο ασκούνται δυνάµεις.

Αν το στερεό εκτελεί µόνο µεταφορική
ισορροπεί τότε ισχύει:
ΣFx=0 και ΣFy=0

κίνηση

και


Αν το στερεό έχει σταθερό άξονα και µπορεί να κάνει
µόνο στροφική κίνηση, τότε για να ισορροπεί, αρκεί η
συνισταµένη των ροπών ως προς τον άξονα να είναι µηδέν, άρα
ισχύει:
Στ=0

Ένα ελεύθερο στερεό, όµως, µπορεί να εκτελέσει και
µεταφορική και στροφική κίνηση. Αν η συνισταµένη των
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δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα είναι µηδέν το σώµα δε θα
εκτελέσει µεταφορική κίνηση. Αυτό όµως δεν εξασφαλίζει ότι
δε θα στραφεί. Αν υπάρχουν ροπές το σώµα θα στραφεί. Όταν η
συνισταµένη δύναµη είναι µηδέν, αν υπάρχουν ροπές, αυτές θα
οφείλονται σε
ζεύγη δυνάµεων. Η ροπή ζεύγους, όµως, είναι ίδια ως προς
όλα τα σηµεία.
Εποµένως, για να µη στραφεί το σώµα θα πρέπει η συνισταµένη
ροπή να είναι µηδέν ως προς ένα οποιοδήποτε σηµείο (τότε θα
είναι µηδέν και ως προς κάθε άλλο).
Έτσι για να ισορροπεί ένα στερεό σώµα στο οποίο ασκούνται
πολλές οµοεπίπεδες δυνάµεις θα πρέπει και η συνισταµένη
δύναµη να είναι µηδέν
ΣF= 0 ή
ΣFx=0 και ΣFy=0
και το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών ως προς οποιοδήποτε
σηµείο να είναι µηδέν
Στ=0

Όταν λέµε ότι το στερεό ισορροπεί αυτό σηµαίνει πως
αν ήταν αρχικά ακίνητο θα εξακολουθεί να
•
παραµένει ακίνητο, ενώ αν είχε µια ταχύτητα τότε,
•
κινείται µεταφορικά µε σταθερή ταχύτητα,
•
περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, ή
•
κυλίεται µε σταθερή ταχύτητα του κέντρου µάζας.
]
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Ισορροπία στερεού σώµατος
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.
Οµογενής
οριζόντια
δοκός ΑΓ που έχει µήκος
ℓ=6m και βάρος w1=500N,
κρέµεται
από
δύο
κατακόρυφα
σκοινιά
που
είναι δεµένα στα άκρα της
και ισορροπεί. Πάνω στη
δοκό και σε απόσταση x=
1,5m από το άκρο της Α
στέκεται άνθρωπος βάρους
w2=600 N.
α) Ποια είναι τα µέτρα των
δυνάµεων
(τάσεων),
που
ασκούν
τα
σκοινιά
στη
δοκό;
β)Πως
µεταβάλλονται
τα
µέτρα των δυνάµεων αυτών
σε συνάρτηση µε το χρόνο (t) αν ο άνθρωπος αρχίζει να
κινείται πάνω στη δοκό
i) µε σταθερή ταχύτητα υ=2m/s;
ii) µε σταθερή επιτάχυνση α=1m/s2;
γ) Να γίνουν σε κοινό διάγραµµα οι γραφικές παραστάσεις των
τάσεων Τ1(t)και Τ2(t) των σχοινιών σε κάθε περίπτωση. Ποια
χρονική στιγµή οι δυο τάσεις είναι ίσες (Τ1=Τ2), και πόση
είναι τότε η αποµάκρυνση του ανθρώπου από τη θέση Α;
Να θεωρήσετε ότι για t=0 είναι x=1,5m.
2. Οµογενής δοκός ΑΓ, µήκους
ℓ
και
βάρους
w=200
N,
ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο
Α της δοκού στηρίζεται µε
άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο.
Το άλλο άκρο της Γ συνδέεται
µε τον τοίχο µε σκοινί που
σχηµατίζει γωνία φ=30ο µε τη
δοκό.
α) Να βρείτε τις δυνάµεις που
δέχεται η δοκός από το σκοινί
και από την άρθρωση,
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β) Αν τα όριο θραύσης του σχοινιού είναι Tθρ=240N, τότε
µέχρι ποια απόσταση από το άκρο Α της δοκού µπορούµε να
τοποθετήσουµε πάνω σε αυτή σώµα βάρους w1=60N, ώστε να µη
σπάσει το σχοινί;
3.
Από τα άκρα Α και Β
αβαρούς ράβδου, µήκους ℓ=5 m,
κρέµονται µε σκοινιά δύο βάρη
w1=100 Ν και w2=150 N .
α) Σε ποιο σηµείο πρέπει να
στηριχτεί η ράβδος για να
ισορροπεί οριζόντια;
β) Ποιο θα ήταν το παραπάνω
σηµείο αν θεωρήσουµε πως έχει και

η ράβδος βάρος w=250N;

4.
Ο εργάτης του σχήµατος
στέκεται πάνω σε δοκό µήκους
ℓ=8 m και βάρους w1=200 N. H
δοκός στηρίζεται στα σηµεία Α
και Β που απέχουν το καθένα 1
m, από τα άκρα της. Το βάρος
του εργάτη είναι w2=800 N. Σε
πόση απόσταση από τις άκρες
µπορεί να σταθεί ο εργάτης
χωρίς να ανατραπεί η δοκός;
5.
Στο
δίσκο
του
σχήµατος
ασκούνται οι δυνάµεις F1=100N
και
F2.
Αν
ο
τροχός
περιστρέφεται
γύρω
από
οριζόντιο
άξονα
που
είναι
κάθετος στο επίπεδό του τροχού
και περνάει από το σηµείο Ο, µε
σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100
rad/s, τότε να υπολογίσετε την
F2,
ώστε
ο
τροχός
να
περιστρέφεται οµαλά.

O
F2

φ=60

R
F1
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6.
Μια οµογενής ράβδος ΑΒ
Γ
µήκους ℓ και µάζας M=4 Kg, έχει
T
στο άκρο της Β µόνιµα στερεωµένο
ένα σώµα µικρών διαστάσεων µε
F
φ
µάζα m=1Kg. Η ράβδος στηρίζεται
A
B
µε το άκρο της Α µέσω άρθρωσης
w1
σε
κατακόρυφο
τοίχο
και
ισορροπεί οριζόντια. Το µέσο της
ράβδου συνδέεται µε τον τοίχο µε
w
σκοινί που σχηµατίζει γωνία φ=30ο µε τη ράβδο. Τότε
υπολογίστε:
α) την τάση του σκοινιού και
β) τη δύναµη που δέχεται η ράβδος από τον τοίχο. Είναι ο
τοίχος λείος;
γ) αν αντικαταστήσουµε το νήµα µ’ ένα ελατήριο σταθεράς
Κ=1000Ν/m, τότε να υπολογίσετε την επιµήκυνση του ελατηρίου
αν η ράβδος ισορροπεί οριζόντια.
∆ίνεται g=10m/s2.
7.
Τροχός ακτίνας R και βάρους
w=40
N,
ισορροπεί
πάνω
σε
κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης
φ=300, µε τη βοήθεια σχοινιού
παράλληλου στο κεκλιµένο επίπεδο
όπως
στο
σχήµα.
Τότε
να
υπολογιστούν:
Α)α) Η τάση του σχοινιού,
β) Ο συντελεστής στατικής τριβής
κεκλιµένο επίπεδο και τον τροχό

Β) Αν ο τροχός ισορροπεί µε νήµα
παράλληλο στο κεκλιµένο επίπεδο,
που περνά όµως από το κέντρο του
τροχού τότε να ξαναπαντηθούν τα
ερωτήµατα (α) και (β).

Τ
N
Ττρ

O

w

(µs),

φ

ανάµεσα

Τ
Ττρ

στο

N
O

w

φ
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8. Οµογενής δοκός ΑΓ µήκους ℓ και βάρους
w=380 N ισορροπεί όπως φαίνεται στο
σχήµα. Να υπολογίσετε τις δυνάµεις που
δέχεται
η δοκός από το σχοινί και από
την άρθρωση Α. ∆ίνεται φ=450.

T

Γ

F
φ

w

A

A

9. Μια οµογενής ράβδος ΑΓ µήκους ℓ
και βάρους w=300 Ν, στηρίζεται µέσω
άρθρωσης
µε
το
άκρο
της
Α
σε
κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο της
Γ, είναι δεµένο µε οριζόντιο ελατήριο

φ

w

Fελ
σταθεράς
Κ=500 3
Ν,
που
Γ
επιµηκύνεται και η ράβδος ισορροπεί
όπως
φαίνεται
στο
σχήµα,
σχηµατίζοντας γωνία φ=300 µε τον
κατακόρυφο τοίχο. Τότε να υπολογιστούν:
α) Η επιµήκυνση ∆x του ελατηρίου,
β) Η δύναµη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση.

10.
Οµογενής σκάλα βάρους w=200 Ν,
ισορροπεί στηριζόµενη στο έδαφος και
στον τοίχο, όπως στο σχήµα. Αν ο
συντελεστής οριακής στατικής τριβής της
σκάλας µε το οριζόντιο επίπεδο είναι
µs=

3
2

και η τριβή ανάµεσα στη σκάλα

F

Γ

w

N

και τον τοίχο είναι αµελητέα, τότε
φ A
T
α) Να υπολογίσετε για ποιες τιµές της
γωνίας φ, που σχηµατίζει η σκάλα µε το
έδαφος, η σκάλα ισορροπεί και
β) Να υπολογιστεί η µέγιστη δύναµη που µπορεί να δεχτεί η
σκάλα από τον τοίχο και το έδαφος όταν ισορροπεί.
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11. Το βαρούλκο ενός πηγαδιού αποτελείται από τύµπανο
ακτίνας R1=20 cm, στο οποίο είναι προσαρµοσµένη χειρολαβή,
µήκους R2=0,5 m. Όταν στρέφεται η χειρολαβή, το σκοινί
τυλίγεται στο τύµπανο και έλκει φορτίο (κουβάς µε νερό)
βάρους 150 Ν. Να υπολογίσετε τη δύναµη που πρέπει να
ασκηθεί στη χειρολαβή.
12. Το εµπόδιο στο διπλανό σχήµα
έχει ύψος h και ο τροχός ακτίνα R
και βάρος w. Να δείξετε ότι το
ελάχιστο
µέτρο
της
οριζόντιας
δύναµης F που πρέπει να ασκηθεί
στον τροχό για να υπερπηδήσει το
εµπόδιο είναι F>w

h(2R − h)
.
R−h

13.
Οι άξονες δύο οµοίων κυλίνδρων Κ1 και Κ2 είναι
παράλληλοι, βρίσκονται στο ίδιο
οριζόντιο
επίπεδο
και
σε
απόσταση
d.
Αφήνουµε
µία
ισοπαχή οµογενή σανίδα Σ πάνω
στους κυλίνδρους έτσι ώστε το
µέσον της να βρίσκεται πάνω από
το µέσον της απόστασης Κ1Κ2 και
µε κατάλληλο µηχανισµό βάζουµε
τους κυλίνδρους σε περιστροφή,
όπως δείχνει το σχήµα. Αν ο συντελεστής τριβής ανάµεσα στη
σανίδα και στους κυλίνδρους είναι µ, να βρεθεί η περίοδος
ταλάντωσης που θα εκτελέσει η σανίδα αν τη µετατοπίσουµε
λίγο από τη θέση ισορροπίας της.
14.
Στην
περιφέρεια
µιας
τροχαλίας ακτίνας R=20cm είναι
τυλιγµένο σχοινί. Ασκώντας στο
σχοινί οριζόντια δύναµη F=50N η
τροχαλία περιστρέφεται µε σταθερή
γωνιακή ταχύτητα. Αν µεταξύ του
σταθερού
οριζόντιου
άξονα
που
περνά από το κέντρο της τροχαλίας
και της τροχαλίας υπάρχουν τριβές
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τότε να υπολογιστεί η συνολική ροπή (τΤ) των τριβών.
15. Ο γερανός ΑΓ του σχήµατος µήκους ℓ=6m,
έχει βάρος w=2000N και ισορροπεί έτσι ώστε
το συρµατόσχοινο ΒΓ, να σχηµατίζει µε τον
κατακόρυφο στύλο γωνία θ=600. Αν ο γερανός
σηκώνει βάρος w1=2000N και ισχύει ότι
ΑΒ=ΒΓ τότε
α)
Να
υπολογιστεί
η
τάση
T,
του
συρµατόσχοινου,
β) Να υπολογιστεί η αντίδραση FA από τον
κατακόρυφο στύλο,
γ) Αν κοπεί το συρµατόσχοινο ΒΓ, τότε πόση
είναι η συνολική ροπή που δέχεται ο
γερανός εκείνη τη στιγµή
i) ως προς το Α και
ii) ως προς το Κ;

16. Μια πόρτα µάζας m=25 Kg έχει ύψος
Fky
α=2 m και πλάτος β=0,8 m. Ένας
F=FKx Κ
µεντεσές (Κ) που απέχει απόσταση
d=25 cm από το πάνω µέρος και ένας
δεύτερος (Λ) που απέχει απόσταση
d=25 cm από το κάτω µέρος της
FΛy
πόρτας,
συγκρατούν ο καθένας το
µισό βάρος της πόρτας. Τότε να
Λ
βρείτε τις δυνάµεις που ασκούν οι
µεντεσέδες στην πόρτα.

Γ
T

T1

θ

T1

B
Κ

w1
w

A

d

β/2

α

F=FΛx

w

d

β

17. ∆υο οµογενείς ράβδοι ΑΓ και ΒΓ
µε ΑΓ=α=4 m και ΒΓ=γ=5 m και βάρη
αντίστοιχα w1=80 N και w2=60 N, F1x
στερεώνονται µε µεντεσέδες σε τοίχο
και µετά ενώνονται (αρθρώνονται),
στο σηµείο Γ, όπως φαίνεται στο
σχήµα.
Αν το σύστηµα ισορροπεί τότε να
υπολογίσετε:
α) τη δύναµη σε κάθε µεντεσέ
β) τη δύναµη στην άρθρωση Γ.

F1y
A

α

Γ
w1

β

F2y
B

w2

F2x
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18. Στο εσωτερικό ενός
N
κυλινδρικού κουτιού µάζας
Μ=0,1 Kg και ακτίνας R=5
cm, έχουµε κολλήσει µια
wx
m
µικρή
µεταλλική
σφαίρα
Τ
O
µάζας m=0,4 Kg η οπόια
βρίσκεται πάνω σε µια
φ
ακτίνα
παράλληλη
στο
φ
κεκλιµένοεπίπεδο.
Το
σύστηµα τοποθετείται σε
w wy
κεκλιµένο επίπεδο γωνίας
κλίσης φ=300. Αν ο συντελεστής στατικής τριβής κουτιού
κεκλιµένου επιπέδου είναι µ=0,2 τότε
α) Να υπολογιστεί η ροπή του βάρους της σφαίρας,
β) Να υπολογιστεί η ροπή της τριβής καθώς και η συνολική
ροπή στο σύστηµα και να εξηγήσετε προς τα πού θα
περιστραφεί αυτό ρχικά,
γ) Να βρείτε την επιτάχυνση µε την οποία το σύστηµα κουτί –
µάζα m, θα κάνει αρχικά ( τη στιγµή που το αφήνουµε)
µεταφορική κίνηση και να εξηγήσετε τη φορά της κίνησης,
δ) Να υπολογίσετε την αρχική γωνιακή επιτάχυνση περιστροφής
τη στιγµή που αφήσαµε το σύστηµα να κινηθεί πάνω στο
κεκλιµένο επίπεδο.
∆ίνονται: g=10m/s2, ηµ300=0,5.
19. Στον τροχό του
υ
σχήµατος
ακτίνας
R=20 cm, εξασκούµε
σταθερή
οριζόντια
F
Κ
δύναµη F=120 N. Αν
Τ
R
ο τροχός κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει
µε σταθερή ταχύτητα
κάνοντας στροφική κίνηση γύρω από άξονα που περνά από το
κέντρο του Κ, τότε:
α) Να υπολογιστεί η στατική τριβή που δέχεται ο τροχός από
το οριζόντιο επίπεδο,
β) να υπολογιστεί η ροπή της στατικής τριβής, ως προς τον
άξονα περιστροφής,
γ) παρόλο που υπάρχει ροπή ο τροχός περιστρέφεται µε
σταθερή γωνιακή ταχύτητα, ενώ θα’ πρεπε να πραγµατοποιεί
επιταχυνόµενη κίνηση, πως εξηγείται αυτό;
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20.
Οι
δυο
απολύτως
όµοιες
συµπαγείς και λείες σφαίρες µάζας
m
και
ακτίνας
r
η
καθεµία,
ισορροπούν
στο
εσωτερικό
ενός
κατακόρυφου
κυλινδρικού
σωλήνα
χωρίς βάση. Αν η ακτίνα της βάσης
του σωλήνα είναι R και αυτός έχει
µάζα Μ, τότε για ποια τιµή του
λόγου
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A

Γ

m
, ο σωλήνας µπορεί να ανατραπεί;
M

∆ίνεται R=2r.
21.
Η τραµπάλα του
σχήµατος έχει µήκος ℓ
και
µάζα
Μ=1Κg
και
ισορροπεί όπως φαίνεται
στο σχήµα.
Στο άκρο της Α υπάρχει
σηµειακή µάζα m=2,5 Kg.
i) Αν κάθετα
στη

B
F

K
m
w
A

φ

ράβδο και στο άκρο της Β ασκείται δύναµη F=5 3 N, όταν η
ράβδος ισορροπεί, τότε ποια είναι γωνία φ που σχηµατίζει η
διεύθυνσή της ράβδου µε το οριζόντιο επίπεδο;
Θεωρείστε
ότι
η
B
τραµπάλα στηρίζεται στο
σηµείο Κ µε ΑΚ=ℓ/3.
ii) Αν έπρεπε στο άκρο
K
F
m
Β,
να
ασκήσουµε
w
κατακόρυφη
δύναµη
F,
A
τότε τι τιµή θα έπρεπε
φ
να έχει αυτή, ώστε η
τραµπάλα να ισορροπεί;
Ποια γωνία θα σχηµάτιζε τότε η ράβδος (τραµπάλα) µε το
έδαφος;
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22. Η ράβδος ΑΒ µήκους ℓ
m
µπορεί
να
περιστρέφεται
K
ελεύθερα γύρω από άξονα που
περνά από το σηµείο Κ (όχι το A
x
κέντρο της ράβδου).
Η ράβδος ισορροπεί οριζόντια
όταν
στο
σηµείο
Α
τοποθετήσουµε µια άγνωστη µάζα
m2
m και στο σηµείο Β τη µάζα m1=1
Kg.
K
Ακόµη ισορροπεί αν στο άκρο της
A
x
Α τοποθετήσουµε τη µάζα m2=4 Kg
και
την
άγνωστη
µάζα,
την
τοποθετήσουµε
στο
δεξιό
της
άκρο Β. Να υπολογίσετε την άγνωστη µάζα m.
23.
Η
οµογενής
σφαίρα
του
διπλανού
σχήµατος έχει βάρος w και ακτίνα R. Η
σφαίρα συγκρατείται µε ένα αβαρές σχοινί
που περνά από το κέντρο της σφαίρας πάνω
σε έναν κατακόρυφο λείο τοίχο. Αν το
σηµείο στο οποίο ακουµπάει η σφαίρα στον
τοίχο απέχει από το σηµείο ανάρτησης του
σχοινιού στον τοίχο απόσταση ℓ, τότε να
υπολογιστούν
α) Η τάση του σχοινιού και
β) Η κάθετη αντίδραση που ασκεί ο τοίχος
στη σφαίρα.

m1
B

-x

m
B

-x

B
φ



T
A

K
N
w

24.
Το
κιβώτιο
του
σχήµατος είναι κύβος ακµής
α. Αν το βάρος του είναι
w=300 N, τότε
α) Για ποια ελάχιστη τιµή
της δύναµης F το κιβώτιο
αρχίζει να αναποδογυρίζει;

F

A

Γ T

α

B

w

N
O
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β) Ποιος είναι ο ελάχιστος
συντελεστής
στατικής
τριβής
(µs) ;
γ)
Αν
τη
δύναµη
F
την
εφαρµόσουµε στο ίδιο σηµείο Α
κάθετα στη διαγώνιο ΟΑ, τότε
για ποια τιµή της δύναµης το
κιβώτιο ανατρέπεται;

25. Στην αβαρή ράβδο σχήµατος
Γ,
όπως
φαίνεται
δίπλα
ασκούνται οι δυνάµεις F1=100 N,
F2=50 N και η F3. Αν α=5 cm,
β=6 cm και γ=8 cm, τότε
α) Να υπολογιστεί
η δύναµη F3
ώστε η ράβδος να ισορροπεί,
β) Πόση είναι η συνολική δύναµη F1
που εφαρµόζεται στο σηµείο Ο,
στο οποίο στηρίζεται η ράβδος;
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4. ΡΟΠΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ

Έστω ένα στερεό το οποίο στρέφεται γύρω από το σταθερό
άξονα zz΄
Χωρίζουµε το σώµα σε στοιχειώδη
τµήµατα µε µάζες m1, m2 …. , τόσο
µικρά ώστε καθένα από αυτά να µπορεί
να θεωρηθεί υλικό σηµείο. Οι µάζες
m1,m2… κινούνται κυκλικά γύρω από τον
άξονα, σε κύκλους ακτίνων r1, r2 ……
r1
υ1 F 1
Τότε από το θεµελιώδη νόµο της
m1
µηχανικής (2ος Νόµος του Newton) για
υ2
τη στοιχειώδη µάζα έστω m1, θα
F2
r2
ισχύει:
m2
F1 = m1α1
και επειδή α1=αγων⋅r1
άρα
θα έχουµε F1 = m1αγωνr1 και F1 r1
=
m1αγωνr12 .
Όµως το γινόµενο F1r1
είναι η ροπή
της ασκούµενης στο υλικό σηµείο
(συνισταµένης) δύναµης, και η αγων η
κοινή για όλα τα υλικά σηµεία του
στρεφοµένου
στερεούγωνιακή
επιτάχυνση.
Παρόµοια τότε για τη στοιχειώδη µάζα έστω m2, θα ισχύει F2
r2 =
m2αγωνr22 κ.ο.κ

z΄

z

Αν κάνουµε το ίδιο για όλα τα υλικά σηµεία του στερεού και
προσθέσουµε κατά µέλη θα έχουµε:
F1 r1 + F2 r2 +……= m1αγωνr12+ m2αγωνr22+…… ή
ολική ροπή =αγων(m1 r12+ m2 r22+…….)
ολική ροπή = Σmiαγωνri2 ή
τολ = αγωνΣmi ri2
Ονοµάζουµε ροπή αδράνειας (Ι), ενός στερεού ως προς κάποιο
άξονα το άθροισµα των γινοµένων των στοιχειωδών µαζών από
τις οποίες αποτελείται το σώµα επί τα τετράγωνα των
αποστάσεων τους από τον άξονα περιστροφής.
∆ηλαδή
Ι= m1 r12+ m2 r22+……. ή
Ι= Σmi ri2.
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Τότε και ο θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης γίνεται
τολ = Ι⋅⋅αγων

Η έννοια ροπή αδράνειας αναφέρεται σε συγκεκριµένο
σώµα και σε συγκεκριµένο άξονα, από τους άπειρους που
διέρχονται από το σώµα

Η ροπή αδράνειας είναι µονόµετρο µέγεθος και έχει
µονάδα το 1 kg( m2.

Εκφράζει τη δυσκολία που συναντάµε καθώς προσπαθούµε
να µεταβάλουµε την στροφική κινητική κατάσταση του. Έτσι
όσο µεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας που παρουσιάζει ένα
σώµα, γύρω από έναν συγκεκριµένο άξονα τόσο µικρότερη θα
είναι η γωνιακή επιτάχυνση που θα αποκτήσει κάτω από την
επίδραση της συγκεκριµένης ροπής µια και ισχύει αγων =
τολ/ Ι.

Η ροπή αδράνειας αναφέρεται υποχρεωτικά
σώµα και µάλιστα σε στροφική κίνηση.

σε

στερεό


Η ροπή αδράνειας έχει νόηµα για σηµειακές µάζες , που
εκτελούν µεταφορική κίνηση αν τις αντιµετωπίζουµε σαν
σύστηµα υλικών σηµείων. Εδώ η κυκλική κίνηση είναι
µεταφορική κίνηση.


Μεταξύ της ροπής αδράνειας Icm
ενός σώµατος
ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο µάζας του και
της ροπής αδράνειας Ip ως
προς
οποιοδήποτε άλλο άξονα p, παράλληλο
µε τον πρώτο σε απόσταση d από αυτόν,
ισχύει το θεώρηµα παραλλήλων αξόνων ή
θεώρηµα Steiner (Στάινερ).

p

cm

d

Αν Icm η ροπή αδράνειας ενός σώµατος
µάζας Μ, ως προς άξονα που διέρχεται
από το κέντρο µάζας, η ροπή αδράνειάς
του ως προς ένα άξονα που είναι παράλληλος και απέχει
απόσταση d από τον πρώτο είναι ίση µε το άθροισµα της ροπής
αδράνειας ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο
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µάζας του σώµατος και του γινοµένου της µάζας του σώµατoς
επί το τετράγωνο της απόστασης d.
Ιp=Icm+Md2.

Οι
ροπές
αδράνειας
συµπίπτουν
για
άξονες
που
ισαπέχουν από το κέντρο µάζας.

Η µικρότερη ροπή αδράνειας για ένα σώµα είναι αυτή
που αναφέρεται στον άξονα που περνάει από το κέντρο µάζας
του, δηλαδή η Ιcm .
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Ροπή αδράνειας
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. α)Αν Ι είναι η ροπή αδράνειας, ενός οµογενούς δακτυλίου
µάζας Μ και ακτίνας R,ως προς άξονα που διέρχεται από το
κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο που ορίζει, τότε
να

δείξετε

ότι

R=

I
.
M

Το

πάχος

του

δακτυλίου

είναι

αµελητέο σε σχέση µε την ακτίνα του.
β) Αν η ροπή αδράνειας ενός σφαιρικού φλοιού ίσης µάζας Μ
µε το δακτύλιο, γύρω από κεντρικό άξονα είναι Ι΄=

2
ΜRφ2,
3

τότε τι ακτίνα πρέπει να έχει ο σφαιρικός φλοιός για να
εµφανίζει την ίδια ροπή αδράνειας µε τον παραπάνω δακτύλιο;
2. Α)∆υο σώµατα αµελητέων διαστάσεων, µε µάζες m1=1Kg και
m2=2Kg, συνδέονται µεταξύ τους µε αβαρή ράβδο, µήκους ℓ=2m.
Ποια είναι η ροπή αδράνειας του συστήµατος, ως προς άξονα
που είναι κάθετος στη ράβδο και διέρχεται
α) από το µέσον της ράβδου
β) από τη µάζα m1.
Πότε η ράβδος περιστρέφεται
δυσκολότερα;
Β)Απαντήστε στα παραπάνω ερωτήµατα αν η ράβδος έχει µάζα
m=3Kg.
∆ίνεται ότι η ροπή αδράνειας κάθε ράβδου ως προς άξονα που
περνά από το κέντρο µάζας της και είναι κάθετος σε αυτήν
είναι Icm=

1
m⋅ℓ2.
12

3. Ένα υλικό σηµείο µάζας m βρίσκεται πάνω στο επίπεδο xoy.
Αν Ιx
είναι η ροπή αδράνειας του υλικού σηµείου για
περιστροφή γύρω από τον άξονα xox΄, Ιy
είναι η ροπή
αδράνειας για περιστροφή γύρω από τον άξονα yoy΄, και Ιz
είναι η ροπή αδράνειας του υλικού σηµείου για περιστροφή
γύρω από τον άξονα zoz΄, τότε να δείξετε ότι ισχύει η σχέση
Ιz = Ιx + Ιy.
∆ηλαδή «Το άθροισµα των ροπών αδράνειας ως προς άξονες του
επιπέδου στο οποίο ανήκει το υλικό σηµείο είναι ίσο µε τη
ροπή αδράνειας ως προς άξονα κάθετο στο παραπάνω επίπεδο»
Θεώρηµα των κάθετων αξόνων.
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4. H ροπή αδράνειας µιας συµπαγούς
σφαίρας, ως προς άξονα που περνά από το
κέντρο της είναι Ι=

2 2
m⋅R , όπου m η µάζα
5

και R η ακτίνα της σφαίρας. Τότε
α) Να υπολογίσετε την ακτίνα Κ, στην
οποία
πρέπει
να
περιστρέφεται
µια
στοιχειώδης µάζα ίσης µάζας m, µε τη
σφαίρα γύρω από τον ίδιο άξονα της
σφαίρας, ώστε να εµφανίζει την ίδια
αδράνεια µε αυτή,
β) Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της
σφαίρας ως προς άξονα παράλληλο προς τον
αρχικό και που απέχει από την επιφάνεια
της σφαίρας απόσταση

R
.
3

K
R

m

Z

Z1
Z΄

R/3

5. Στο διπλανό σχήµα έχουµε ένα
m (-2,4)
σύστηµα
τεσσάρων
στοιχειωδών
µαζών m1=0,5Kg, m2=1Kg, m3=1,5Kg
και m4=2Kg, που βρίσκονται στο
επίπεδο xoy, ενώ φαίνονται και οι
αντίστοιχες συντεταγµένες τους.
Τότε ποια είναι η συνολική ροπή
αδράνειας των παραπάνω µαζών ως x΄ m (-3,0)
προς τους άξονες x,y και z;

Z1΄y

R

Z΄

4

3

m1(2,2)

O

y΄

x
m2(0,-2)
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6. Στο διπλανό σχήµα έχουµε ένα σύστηµα που αποτελείται από
τρεις µάζες m=1 Kg η καθεµία, και τρεις ράβδους µήκους ℓ=2
m και µάζας Μ=2 Kg η καθεµία.
Z
Να υπολογιστεί η ολική ροπή
αδράνειας του συστήµατος ως
προς
άξονα
περιστροφής
που
περνά από το σηµείο Ο και είναι
κάθετος στο επίπεδο περιστροφής
m
m
m
του συστήµατος.
O
∆ίνεται ότι για ράβδο µάζας Μ



και µήκους ℓ , Icm=

1
m⋅ℓ2.
12
Z΄

7. Ένα στερεό αποτελείται
από τρεις όµοιες λεπτές
ράβδους, που σχηµατίζουν
τη διάταξη του διπλανού
σχήµατος µε µορφή Η. Τότε
B
α)
να
βρείτε
τη
ροπή
αδράνειας
της
διάταξης
αυτής,
γύρω
από
έναν
οριζόντιο άξονα που περνά
από το ένα σκέλος του γράµµατος Η,
β)
να
βρείτε
τη
ροπή
αδράνειας της διάταξης ως
προς
άξονα
που
είναι
κάθετος
στο
επίπεδο
των
ραβδών και περνά από το
µέσο
Μ
της
ράβδου
ΑΒ.

1
∆ίνεται: Icm=
m⋅ℓ2.
12

A

Γ
m





∆

Z

A

Γ
m

Μ



B

∆
Z΄
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8. Ο λεπτός οµογενής
δίσκος
του
σχήµατος
έχει µάζα Μ=1 Kg και
ακτίνα R=20 cm και
περιστρέφεται γύρω από
τον άξονα zz΄, που
είναι
κάθετος
στο
επίπεδο του και περνά
από ένα σηµείο της περιφέρειας του δίσκου.
Αν η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που περνάει
από

το

κέντρο

µάζας

του

είναι

Icm=

1 2
Μ ⋅R ,
2

τότε

να

υπολογιστεί η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα zz΄.

9.
Μια
οµογενής
ορθογώνια
πλάκα έχει µάζα Μ=6 Κg και
µήκη πλευρών α=20 cm και β=10
cm. Τότε να υπολογιστεί η
ροπή αδράνειας της πλάκας,
για περιστροφή της γύρω από
τους άξονες 1,2,3,4.
∆ίνεται Icm=

1
Μ⋅(α2+β2).
12

10.
Η
ράβδος
του
σχήµατος
αποτελείται
από
δυο
διαφορετικά
υλικά. Το υλικό 1, έχει πυκνότητα d1
και το υλικό 2 πυκνότητα d2 µε
d1=2d2. Τα δυο υλικά καταλαµβάνουν το
ίδιο µήκος ℓ. Να υπολογιστεί ο λόγος

Z1

Z

l

l

I zz′
1
. ∆ίνεται: Icm=
m⋅ℓ2.
I z z′
12
1 1

Z΄

Z1΄
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11. Ένα πλαίσιο σχήµατος
Z΄
Γ
ισόπλευρου
τριγώνου,
αποτελείται
από
τρεις
ράβδους µάζας m και µήκους
Μ
α
α
η
καθεµία.
Να
υπολογιστεί
η
ροπή
αδράνειας του πλαισίου
B
A
α) γύρω από άξονα που
περνά από το µέσο Μ της
πλευράς
ΒΓ
και
είναι
κάθετος στο επίπεδό του
Z
και
β) γύρω από άξονα που περνά από την κορυφή Α και είναι
κάθετος στο επίπεδό του. ∆ίνεται για λεπτή οµογενή ράβδο
Icm=

1
m⋅ℓ2.
12
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5. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:

α

Στην
περίπτωση
ενός
υλικού
σηµείου,
από το θεµελιώδη
νόµο της µηχανικής
ισχύει
ΣF=
mα
δηλαδή προκύπτει ότι για να µεταβληθεί η ταχύτητά του
πρέπει να ασκηθεί σε αυτό δύναµη.
Η παραπάνω σχέση
εφόσον οι ασκούµενες δυνάµεις είναι
οµοεπίπεδες και αν το υλικό σηµείο κινείται στον άξονα xox΄
µεταφράζεται σε
ΣFx = mα
και
ΣFy= 0
Οι x είναι άξονας κατά τη διεύθυνση της επιτάχυνσης και ο y είναι άξονας κάθετος στην
επιτάχυνση.
Για τη µεταφορική κίνηση στερεού σώµατος θα ισχύει παρόµοια
ΣFx = mα
και
ΣFy= 0 και
Στ = 0

F

ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:

Αντίστοιχος
νόµος
ισχύει
στη
στροφική
κίνηση
στερεών
σωµάτων.
Σύµφωνα µε αυτόν, για να µεταβληθεί η
γωνιακή ταχύτητα ενός σώµατος που
στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα
πρέπει να ασκηθεί σ' αυτό ροπή. Η
σχέση ανάµεσα στην αιτία (ροπή) και
το αποτέλεσµα (µεταβολή της γωνιακής
ταχύτητας) είναι

Z
αγ

Στ

ω

O



F

Z΄

Σ τ= I ⋅αγων
Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως ο θεµελιώδης νόµος της
στροφικής κίνησης, δηλαδή,

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

225

το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν πάνω σε ένα
στερεό
σώµα το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ισούται
µε
το γινόµενο της ροπής αδράνειας (υπολογισµένης ως προς τον
άξονα περιστροφής) και της γωνιακής επιτάχυνσης του
σώµατος.
Γενικά για τη στροφική κίνηση θα ισχύει
ΣFx = 0
ΣFy = 0
Στ = Ι⋅⋅αγων

Από τη σχέση Σ τ= I αγων φαίνεται ότι όσο µεγαλύτερη
είναι η ροπή αδράνειας ενός σώµατος τόσο πιο δύσκολα
αλλάζει η περιστροφική κατάσταση του σώµατος. Η ροπή
αδράνειας εκφράζει στην περιστροφή, ό,τι εκφράζει η µάζα
στη µεταφορική κίνηση, δηλαδή την αδράνεια του σώµατος στη
στροφική κίνηση. Ενώ όµως η µάζα ενός σώµατος είναι σταθερό
µέγεθος η ροπή αδράνειας εξαρτάται κάθε φορά από τη θέση
του άξονα περιστροφής.

Αν το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών είναι µηδέν, (Στ=0)
τότε από τη σχέση Σ τ= I αγων προκύπτει ότι και η γωνιακή
επιτάχυνση του σώµατος είναι µηδέν, εποµένως το σώµα
διατηρεί την προηγούµενη περιστροφική του κατάσταση, δηλαδή
αν το σώµα είναι ακίνητο θα εξακολουθήσει να ηρεµεί, ενώ αν
στρέφεται θα συνεχίσει να στρέφεται µε σταθερή γωνιακή
ταχύτητα.
ΚΥΛΙΣΗ:

Μέχρι
τώρα
αγ
αναφερθήκαµε
σε
στροφικές κινήσεις γύρω
υcm
από
σταθερό
άξονα
α
περιστροφής.
Τα
συµπεράσµατά
µας
για
την κίνηση αυτή µπορούν
να επεκταθούν και στις
περιπτώσεις
που
ο
άξονας περιστροφής µετατοπίζεται.
Αυτό συµβαίνει στις σύνθετες κινήσεις, στις οποίες το σώµα
κάνει ταυτόχρονα µεταφορική και στροφική κίνηση, όπως στην
κίνηση ενός τροχού που κυλάει.

F
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Ο θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης ισχύει και στις
περιπτώσεις αυτές, αρκεί
i) ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το σώµα να
διέρχεται από το κέντρο µάζας του σώµατος,
ii)να είναι άξονας συµµετρίας και
iii)να µην αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της κίνησης.
Για την κύλιση έχουµε
ΣFx = mα
ΣFy=0
Στ= Ι⋅⋅αγων
Η γωνιακή επιτάχυνση και η επιτάχυνση του κέντρου µάζας
συνδέονται µε τη σχέση
α = αγωνR
Γενικά για την κίνηση στερεού σώµατος ισχύουν τα παρακάτω:
ΣΩΜΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ανεξάρτητες αλγεβρικές εξισώσεις

ΥΛΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΟ
ΥΛΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΟ
ΥΛΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΟ
Στερεό
σώµα

Ισορροπία

ΣFx = 0
ΣFy= 0
ΣFx = 0
ΣFy= 0
ΣFx = mα
ΣFy= 0
ΣFx = 0
ΣFy= 0
ΣτΑ = 0
ΣFx = 0
ΣFy= 0
ΣτΑ = 0

Στερεό
σώµα

Στερεό
σώµα

Στερεό
σώµα

Ευθύγραµµη
οµαλή κίνηση
Κίνηση µε
επιτάχυνση
Ισορροπία

Μεταφορική
κίνηση µε
σταθερή
ταχύτητα
Στροφική κίνηση
µε σταθερή
γωνιακή
ταχύτητα
Μεταφορική
κίνηση

Στερεό
σώµα

Στροφική κίνηση

Στερεό
σώµα

Κύλιση χωρίς
ολίσθηση

ΣFx = 0
ΣFy= 0
ΣτΑ = 0
ΣFx = mα
ΣFy= 0
ΣτΑ = 0
ΣFx = 0
ΣFy= 0
ΣτΑ= Ι⋅⋅αγων
ΣFx = mαcm
ΣFy= 0
ΣτΑ= Ι⋅⋅αγων
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Έστω
το
α
στερεό σώµα του
σχήµατος,
που
T
F
Τ΄
κινείται
µεταφορικά χωρίς
τριβή ολίσθησης,
πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.
F είναι η δύναµη που ασκείται στο ελεύθερο άκρο του
σχοινιού µάζας m. Ακόµη T (τάση του νήµατος) είναι η
δύναµη που ασκείται από το άλλο άκρο του σχοινιού στο σώµα
µάζας Μ, στο οποίο είναι δεµένο. Τότε όµως στο άκρο του
σχοινιού που είναι δεµένο στο σώµα όπως προκύπτει από το
αξίωµα δράσης – αντίδρασης ασκείται και η δύναµη T΄, µε
T΄=T (1).
Ακόµη επειδή στο σώµα µάζας M ασκείται µόνο η δύναµη T, θα
έχουµε
T=Μ⋅α (2)
Ενώ για το νήµα στο οποίο ασκούνται οι δυνάµεις F και T΄
ισχύει
F-T΄=m⋅α ή F-T=m⋅α (3)
Και µε πρόσθεση κατά µέλη των (2) και (3) θα έχουµε
F=(M+m)⋅α. (4)
Άρα γενικά ισχύει αν διαιρέσουµε τις σχέσεις (2) και (4)
κατά µέλη ότι

F M +m
M +m
=
ή F=
T. Μόνο αν το σχοινί
T
M
M

είναι αβαρές δηλαδή αν m=0, ισχύει F=T, και όπως προκύπτει
από την (4) F=M⋅α.

Στο γιο – γιο του σχήµατος έστω ότι το
νήµα έχει βάρος mg. Τότε στο νήµα ασκούνται
οι δυνάµεις: F , mg και T΄, ενώ στο γιο –
γιο οι: Mg και T. Τότε για τη µεταφορική
κίνηση
Για το νήµα:
T΄+mg-F=mακ (1)
Για τον κύλινδρο µάζας Μ ισχύει:
Μg-T=Mακ

(2)

Γ

ακ

KR

F

T
T΄
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Ακόµη από το αξίωµα δράσης – αντίδρασης
T΄=T (3).
Από τις (1) , (2) και (3) έχουµε Μg+mg-F=mακ+ Mακ ή
Μg -F +mg =(m+M)ακ.
Μόνο αν το σχοινί έχει αµελητέα µάζα m=0, ισχύει Μg -F =
Mακ. Και ακόµη από την (1) σχέση για m=0 προκύπτει F=T΄ ή
λόγω της (3) F=T.
F


Στην
τροχαλία
του
σχήµατος
ισχύει Τ1=Τ1΄ και Τ2=Τ2΄ από το αξίωµα
δράσης – αντίδρασης. Στο κοµµάτι του
σχοινιού που είναι πάνω στην τροχαλία
ασκούνται τότε οι δυνάµεις Τ1, Τ2 και T2΄=T2
T, όπου T είναι η στατική τριβή
T2
ανάµεσα στην τροχαλία και το σχοινί
α
και έχουµε το παρακάτω σχήµα, όπου η
m
T εξασκείται από την τροχαλία στο
νήµα.
Για το νήµα ισχύει Τ1-Τ2-T=m⋅α.
Για αβαρές νήµα m=0 και έχουµε Τ1-Τ2-T=0 ή
Τ1-Τ2=T
ή
Τ1=Τ2+T,
που
σηµαίνει Τ1>Τ2 και ακόµη ότι
η στατική τριβή T, είναι
2
ίση µε την διαφορά των δυο
τάσεων T1-T2.

K

R

M

T1΄=T1
T1

Mg

α

2

T T

Τότε και από το νήµα ασκείται στην
τροχαλία µια δύναµη ίση και αντίθετη
T΄=T= Τ1-Τ2 η οποία βέβαια έχει φορά
προς τα δεξιά και
είναι αυτή που
περιστρέφει την τροχαλία.

m1

T1

T΄=T

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

229

Θεµελιώδης Νόµος της στροφικής κίνησης
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Στην περιφέρεια ενός τροχού, µάζας Μ=1 kg και ακτίνας
R=0,2 m, που στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω0=100 rad/s
γύρω από τον άξονά του ασκείται σταθερή δύναµη F,
εφαπτοµενική στον τροχό. Ο τροχός σταµατάει µετά από 2s. Να
υπολογίσετε:
α) τη γωνιακή επιτάχυνση (επιβράδυνση) του τροχού, τη
συνολική γωνία στροφής θ, καθώς και τον αριθµό των
περιστροφών Ν,
β) το µέτρο της δύναµης F.
Η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής
του είναι Ι=

1 2
ΜR .
2

2.
Οριζόντια οµογενής
ράβδος,
µήκους
L=1
m,
µπορεί να στρέφεται γύρω
από οριζόντιο άξονα που
διέρχεται από το ένα άκρο
της. Ποια είναι η γωνιακή
επιτάχυνση της ράβδου, τη στιγµή που, από την οριζόντια
θέση, αφήνεται ελεύθερη;
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονά περιστροφής
της είναι Ι=

1 2
ΜL και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.
3

3.
Η ταχύτητα του κέντρου µάζας µιας σφαίρας που κυλίεται
σε οριζόντιο επίπεδο είναι 5 m/s. Η σφαίρα στην πορεία της
συναντά πλάγιο επίπεδο γωνίας κλίσης 30ο και συνεχίζει πάνω
σ΄ αυτό την κίνησή της. Η κίνηση της σφαίρας γίνεται χωρίς
ολίσθηση. Να υπολογίσετε το διάστηµα που διανύει η σφαίρα
στο πλάγιο επίπεδο µέχρι να σταµατήσει. Η ροπή αδράνειας
της σφαίρας, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της,
είναι Ι=

2 2
ΜR .
5

∆ίνεται g=10 m/s2.

4. Συµπαγής σφαίρα κατεβαίνει χωρίς ολίσθηση σε πλάγιο
επίπεδο µε κλίση 30ο. Η ροπή αδράνειας της σφαίρας, ως προς
άξονα που διέρχεται από το κέντρο της, είναι Ι=

2 2
ΜR και η
5
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επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.
επιτάχυνση του κέντρου της σφαίρας.
5. Η τροχαλία του σχήµατος είναι
οµογενής µε µάζα m=2 kg και ακτίνα
R. Τα σώµατα Σ1 και Σ2 έχουν µάζες
m1=3 kg, m2=1 kg. Να υπολογίσετε µε
ποια επιτάχυνση θα κινηθούν τα
σώµατα αν αφεθούν ελεύθερα. Η ροπή
αδράνειας της τροχαλίας ως προς
τον άξονά της είναι Ι=

Να

υπολογίσετε

την

1 2
ΜR και η
2

επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
Το βάρος του νήµατος θεωρείται
αµελητέο.
Σηµείωση: Η τριβή ανάµεσα στην
τροχαλία και στο σκοινί είναι αρκετά µεγάλη ώστε να µην
παρατηρείται ολίσθηση.
6. Ένας τροχός αφήνεται να κινηθεί σε πλάγιο επίπεδο που
σχηµατίζει
µε το οριζόντιο γωνία φ. Για ποιες τιµές του συντελεστή
στατικής τριβής µs, η κίνησή του γίνεται χωρίς ολίσθηση;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς άξονα γύρω από
τον οποίο στρέφεται Ι=

1 2
ΜR .
2

7. Το γιο – γιο του σχήµατος
αποτελείται από κύλινδρο µε µάζα
m=120 g και ακτίνα R=1,5 cm, γύρω
από τον οποίο έχει τυλιχτεί πολλές
φορές νήµα . Κρατώντας το ελεύθερο
άκρο
του
νήµατος,
αφήνουµε
τον
κύλινδρο
να
κατεβαίνει.
Να
υπολογίσετε
α) το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται η
στροφορµή
του
κυλίνδρου
καθώς
κατεβαίνει, και
β) την ταχύτητα του κέντρου µάζας
του κυλίνδρου τη στιγµή
που έχει ξετυλιχτεί σκοινί µήκους 30cm.
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Θεωρήστε το νήµα κατακόρυφο. Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου
ως προς τον άξονά του είναι Ι=

1 2
ΜR .
2

∆ίνεται g=10 m/s2.

8. Η οµογενής ράβδος ΑΒ
m
του
σχήµατος
µήκους
K
ℓ=0,2 m και µάζας M=6 A
B
Κg,
περιστρέφεται
σε
κατακόρυφο επίπεδο γύρω
από οριζόντιο άξονα που
mg
περνά από το άκρο της
Α.
Mg
Στο άκρο Β της ράβδου
είναι στερεωµένη µια µάζα m=1Kg,
α) Αν αφήσουµε το σύστηµα ελεύθερο να περιστραφεί ποια
είναι τότε η αρχική γωνιακή επιτάχυνση αγ,
β) ποια είναι η αρχική γωνιακή επιτάχυνση αγ, αν η ράβδος
αφεθεί ελεύθερη να περιστραφεί γύρω από το κέντρο µάζας της
Κ.
Η ροπή αδράνειας ράβδου µήκους ℓ και µάζας Μ, ως προς άξονά
που περνά από το κέντρο µάζας της
∆ίνεται g=10 m/s2.

είναι Ιcm =

1
Μℓ
12

2

.

9. Γύρω από την τροχαλία του σχήµατος
µάζας m=2 Kg και ακτίνας R=10 cm, είναι
τυλιγµένο ένα αβαρές σχοινί. Τραβάµε το
ελεύθερο άκρο του σχοινιού κατακόρυφα
προς τα κάτω µε σταθερή δύναµη F=50 N.
R
K
Τότε
α) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση α, του
m
α
ελεύθερου άκρου του σχοινιού,
β) να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση αγ
της τροχαλίας,
γ) να βρείτε σε πόσο χρόνο από τη στιγµή
που αρχίζει η περιστροφή της τροχαλίας η
F
γωνιακή
της
ταχύτητα
γίνεται
ω=100
rad/s,
δ) πόση είναι τότε η συνολική γωνία στροφής, ο συνολικός
αριθµός περιστροφών της τροχαλίας, και το διάστηµα που θα
διανύσει το ελεύθερο άκρο του σχοινιού,
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ε) µετά από πόσες ακόµα περιστροφές η ταχύτητα του
ελεύθερου άκρου του σχοινιού θα γίνει υ=20 m/s;
Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά της είναι
Ι=

1 2
mR .
2
Z

10. Ο δίσκος του σχήµατος περιστρέφεται
µε αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0=40 rad/s.
Στο
δίσκο
τη
χρονική
στιγµή
t=0,
εξασκείται σταθερή εφαπτοµενική δύναµη
F=20 N, που προκαλεί ροπή αντίθετης
φοράς µε την περιστροφή. Αν ο δίσκος
σταµατά να περιστρέφεται µετά από Ν=

4
π

ω0

O

R

F

στροφές, τότε
Z΄
α) Να βρείτε τη γωνιακή επιβράδυνση του
δίσκου
β) σε πόσο χρόνο σταµατά η περιστροφή του δίσκου,
γ) να υπολογιστεί η ακτίνα R του δίσκου αν η ροπή αδράνειάς
του ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι I=10-2 Kg.m2.
11. Οµογενής και

ισοπαχής
ράβδος
/3
ΑΓ, µήκους =1m
φ
και µάζας m=10Kg,
µπορεί
να
Α
Ο
Γ
στρέφεται
γύρω
από ακλόνητο οριζόντιο άξονα που διέρχεται από σηµείο Ο, το
οποίο απέχει απόσταση /3
από το άκρο Α της ράβδου. Η
ράβδος ισορροπεί οριζόντια µε τη βοήθεια νήµατος που είναι
δεµένο στο άκρο Γ της ράβδου και σχηµατίζει γωνία φ=300 µε
την οριζόντια διεύθυνση, όπως φαίνεται στο σχήµα.
Α. Να βρεθεί η τάση του νήµατος
Β. Κάποια στιγµή το νήµα κόβεται.
α. Να βρεθεί η αρχική γωνιακή επιτάχυνση περιστροφής της
ράβδου
β. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση περιστροφής της ράβδου
όταν η ράβδος σχηµατίσει γωνία φ=300 µε την κατακόρυφο και
όταν γίνεται κατακόρυφη.
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∆ίνεται ότι η ροπή αδράνειας µιας οµογενούς ράβδου µάζας m
και µήκους , ως προς άξονα που είναι κάθετος στη ράβδο και
διέρχεται

από

το

µέσο

της

είναι

Ι=

επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2.

1 2
m
12

και

ότι

η

12. ∆ύο ίδιες, λεπτές,
ισοπαχείς και οµογενείς
ράβδοι ΟΑ και ΟΒ, που
έχουν µάζα Μ = 4 Κg και
µήκος
L =
1,5 m
η
καθεµία,
συγκολλούνται
στο ένα άκρο τους Ο,
ώστε
να
σχηµατίζουν
ορθή γωνία. Το σύστηµα
των δύο ράβδων µπορεί
να περιστρέφεται περί
οριζόντιο άξονα, κάθετο
στο επίπεδο ΑΟΒ, που
διέρχεται
από
την
κορυφή
Ο
της
ορθής
γωνίας. Το σύστηµα αρχικά συγκρατείται στη θέση όπου η
ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια (όπως στο σχήµα). Η ροπή
αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς το κέντρο µάζας της είναι
Icm =

1
ML2.
12

A. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς
τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το Ο.
Β. Από την αρχική του θέση το σύστηµα των δύο ράβδων
αφήνεται ελεύθερο να περιστραφεί περί τον άξονα περιστροφής
στο σηµείο Ο, χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε το µέτρο της
γωνιακής επιτάχυνσης του συστήµατος των δύο ράβδων τη
στιγµή της εκκίνησης. ∆ίνεται: g = 10ms-2.
Εξετάσεις 2002
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13. Ο τροχός του σχήµατος έχει ακτίνα
R=5 cm µάζα M=2 Kg και µπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο άξονα που περνά από το Κ.
Στον τροχό είναι τυλιγµένο επίσης ένα
αβαρές σχοινί, στο ελεύθερο άκρο του
R
K
οποίου είναι δεµένο ένα σώµα µάζας
M
m=1 Kg. Αν αφήσουµε το σώµα ελεύθερο, να
T
βρεθούν
α) η γωνιακή επιτάχυνση αγ, του τροχού
και η σχέση της γωνιακής ταχύτητας ω σε T
α
συνάρτηση µε το χρόνο t,
m
β) η τάση του σχοινιού,
γ) η γωνία στροφής του τροχού όταν έχει
ξετυλιχθεί σχοινί µήκους ℓ=0,5 m,
δ) ο χρόνος για να διανύσει το σώµα
απόσταση ℓ=10 cm και η ταχύτητα που θα έχει αποκτήσει τότε,
ε) η δύναµη που ασκεί η τροχαλία στον άξονα περιστροφής.
Η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονά του είναι
Ι=

1 2
mR και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2.
2

F
14.
Στην τροχαλία του σχήµατος έχουµε
περάσει ένα αβαρές σχοινί στα ελεύθερα
άκρα του οποίου έχουµε δέσει δυο σώµατα
µε µάζες m1=10 Kg και m2=4 Kg.
R
K
Αν η µάζα της τροχαλίας είναι Μ=8 Kg
M
και αφήσουµε τα σώµατα από την ηρεµία να
T2
T1
κινηθούν τότε
T2
T1
Mg
α) Ποια είναι η δύναµη F, που ασκεί ο α
άξονας περιστροφής στην τροχαλία όταν τα
m
α
m
σώµατα ηρεµούν
β) πόση είναι η δύναµη αυτή όταν τα
σώµατα αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν. Η
ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά της είναι
2

1

Ιcm =

1 2
ΜR .
2

∆ίνεται g=10 m/s2.
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15. Η διπλή τροχαλία του σχήµατος
µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω
από άξονα που περνά από το κέντρο της
M
Μ
Κ. Η µικρή τροχαλία έχει ακτίνα r=4 cm
και µάζα m=2 Kg και η µεγάλη έχει
K
r
m
ακτίνα R=8 cm και µάζα M=8 Kg. Γύρω
T2
R
T
από κάθε τροχαλία είναι τυλιγµένο
1
αβαρές σχοινί. Στα ελεύθερα άκρα των
T2
T1
δυο σχοινιών είναι δεµένα τα σώµατα m1 α1
α2
και m2. Κάποια στιγµή αφήνουµε το
m
m
σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί
α) Για ποια αναλογία µαζών m1/m2, το
σύστηµα θα ηρεµεί;
β) Αν m1=1 Kg και m2=1,5 Kg, τότε ποια θα είναι η γωνιακή
2

1

επιτάχυνση της διπλής τροχαλίας αν Ι1=

1 2
1
ΜR και Ι2= m r2,
2
2

γ) ποια θα είναι τότε η µεταφορική επιτάχυνση της κάθε
µάζας,
δ) ποια είναι η συνολική ροπή που δέχεται η διπλή τροχαλία,
ε) µετά από πόσο χρόνο τα σώµατα θα απέχουν κατακόρυφη
απόσταση d=3 m, αν αρχικά ξεκίνησαν από την ίδια οριζόντια
θέση;
α

16. Η τροχαλία του σχήµατος
m
T
T
ακτίνας R=10 cm έχει ροπή
-3
2
T
αδράνειας Ι=5⋅10
Κg⋅m , ως
K R
προς τον άξονα περιστροφής
T
της.
T
Οι δυο µάζες m1=5 Kg και
α
m2=4 Kg είναι αρχικά
m
ακίνητες. Αν ο συντελεστής
τριβής
ολίσθησης
ανάµεσα
στη
µάζα
m2
και
το
οριζόντιο
επίπεδο
είναι
µ=0,775 και αφήσουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί τη
χρονική στιγµή t=0, τότε
α) Να υπολογιστούν οι τάσεις των νηµάτων Τ1 καιΤ2,
β) να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας αγ,
γ) πόσος χρόνος απαιτείται ώστε να πραγµατοποιήσει
η
τροχαλία Ν=4 πλήρεις στροφές και πόσο θα έχει κατέβει τότε
η µάζα m1,
2

2

2

1

1

1
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δ) να ξανααπαντηθεί το ερώτηµα (α), αν θεωρήσουµε ότι η
τροχαλία είναι αβαρής.
17. Ένας οµοιόµορφος σφαιρικός φλοιός µάζας M=3 Kg και
ακτίνας R=10 cm στρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα
χωρίς τριβές. Ένα αβαρές νήµα περνά γύρω από τον ισηµερινό
του φλοιού, στη συνέχεια γύρω από µια τροχαλία µάζας m=2 Kg
ακτίνας r=4 cm και τέλος δένεται στην άκρη του ένας
κύλινδρος µάζας m1=1 Kg, που µπορεί να κινείται κατακόρυφα
προς τα κάτω µε την επίδραση της βαρύτητας.

Αν η ροπή αδράνειας για τον
σφαιρικό φλοιό γύρω από το
κέντρο
µάζας
του
είναι
Ισ=

2 2
ΜR
3

και

τροχαλία είναι Ιτ=

για

1 2
mr ,
2

την

Μ,R

υ

α

m,r
T2

T2

K R

T1

T1

υ

α
Τότε:
m
α)
Να
υπολογιστούν
οι
τάσεις των νηµάτων Τ1 καιΤ2,
β) να υπολογιστεί η γωνιακή
επιτάχυνση της τροχαλίας αγ,
και της σφαίρας αγ΄, καθώς
και
οι
γωνιακές
τους
ταχύτητες ω και ω΄ µετά από χρόνο t=2 s,
γ) πόσες είναι οι περιστροφές που έχουν πραγµατοποιήσει η
τροχαλία και ο σφαιρικός φλοιός;
δ) ποια είναι η ταχύτητα υ του κυλίνδρου και οι
εφαπτοµενικές γραµµικές ταχύτητες του ισηµερινού του φλοιού
και της περιφέρειας της τροχαλίας ; Πόσο διάστηµα έχει
διανύσει ο κύλινδρος; ∆ίνεται g=10 m/s2.
1
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Σύνθετη κίνηση – κύλιση
18. Ο τροχός του σχήµατος
έχει µάζα m=10 Kg και
ακτίνα R=20 cm. Αν στον
F
άξονα
του
τροχού
ασκείται
σταθερή
οριζόντια δύναµη F=100 N
T
και αυτός κυλίεται χωρίς
να ολισθαίνει τότε
α)
Να
υπολογιστεί
η
γωνιακή επιτάχυνση αγ του τροχού,
β) να υπολογιστεί η στατική τριβή T, ανάµεσα στον τροχό και
το επίπεδο κίνησης,
γ) για ποιες τιµές του συντελεστή στατικής τριβής δεν
έχουµε ολίσθηση του τροχού;
19. Μια συµπαγής σφαίρα και ένας σφαιρικός φλοιός,
αφήνονται από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης
φ, πραγµατοποιώντας κύλιση
α) Να υπολογιστεί ο λόγος

ασ
, όπου ασ είναι η επιτάχυνση
αφ

του κέντρου µάζας της σφαίρας και αφ η επιτάχυνση του
κέντρου µάζας του φλοιού. Ποιο από τα δύο σώµατα φτάνει
γρηγορότερα στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου;
β) ποιος είναι ο λόγος

tσ
tφ

των χρόνων που κάνουν τα δυο

σώµατα να φτάσουν στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου,
γ) ποιος είναι ο λόγος

υσ
των τελικών ταχυτήτων τους;
υφ

∆ίνονται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς τον άξονα που
περνά από το κέντρο µάζας της Ισ=
Ιφ=

2
mσRσ2 και του φλοιού
5

2
mφRφ2.
3

20.
Συµπαγής και οµογενής σφαίρα µάζας m=10 kg και
ακτίνας
R=0,1
m
κυλίεται
ευθύγραµµα
χωρίς
ολίσθηση
ανερχόµενη κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου γωνίας φ µε
ηµφ=0,56. Τη χρονική στιγµή t=0 το κέντρο µάζας της σφαίρας
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έχει ταχύτητα µε µέτρο υο=8m/s. Να υπολογίσετε για τη
σφαίρα:
α. το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της τη
χρονική στιγµή t=0.
β. το µέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας της.
γ. το µέτρο της συνολικής ροπής κατά τη διάρκεια της
κίνησής της.
δ. το µέτρο της ταχύτητας του κέντρου µάζας της καθώς
ανεβαίνει, τη στιγµή που έχει διαγράψει
∆ίνονται:

η

ροπή

αδράνειας

της

διερχόµενο από το κέντρο της: Ι=
της βαρύτητας: g = 10m/s2 .

30
περιστροφές.
π

σφαίρας

περί

άξονα

2
mR2 και η επιτάχυνση
5
εξετ 2004.

21. Ο κύλινδρος του
Γ
F
σχήµατος µάζας m=5 Kg
N
και ακτίνας R=10 cm
κυλίεται
ξεκινώντας
mgηµφ
από
την
ηρεµία,
φ
ευθύγραµµα
χωρίς
να
mgσυνφ
T
ολισθαίνει ανερχόµενος
σε κεκλιµένο επίπεδο
mg
φ
µεγάλου µήκους γωνίας
κλίσης
φ=300,
µε
επιτάχυνση α=6m/s2. Αν στον άξονα του κυλίνδρου ασκείται η
σταθερή δύναµη F, όπως στο σχήµα, τότε
α) να υπολογιστούν η δύναµη F και η στατική τριβή T,
β) σε πόσο χρόνο ο κύλινδρος θα διανύσει πάνω στο κεκλιµένο
επίπεδο απόσταση s=3 m,
γ) να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σηµείου Γ,
δ) µόλις ο κύλινδρος διανύσει το παραπάνω διάστηµα s,παύει
να εξασκείται η δύναµη F και ο κύλινδρος κατέρχεται χωρίς
να ολισθαίνει. Σε πόσο χρόνο θα φτάσει τότε στη βάση του
κεκλιµένου επιπέδου;
∆ίνονται: η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου γύρω από άξονα που
διέρχεται

από

το

κέντρο

µάζας

του:

επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2 .

Ι=

1
2

mR2

και

η
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α

22.
Στη
διπλή
τροχαλία του σχήµατος
m
ασκείται δύναµη F=50
K
r
N. Αν η συνολική µάζα
F
R
της τροχαλίας είναι
mολ=m=6
Kg
και
η
συνολική
ροπή
T
αδράνειας
είναι
Ιολ=Ι=2,25 Kg⋅m2, ενώ οι αντίστοιχες ακτίνες είναι R=10 cm
και r=5 cm, τότε
α) να υπολογιστεί η επιτάχυνση α, του κέντρου µάζας της
τροχαλίας (µέτρο και κατεύθυνση),
β)
να
υπολογιστεί
η
στατική τριβή T, ( µέτρο
– κατεύθυνση ) ,
γ) για ποια τιµή της
γωνίας
φ,
η
διπλή
τροχαλία θα κινηθεί προς
τ’ αριστερά µε την ίδια
επιτάχυνση α;

F
α

m

K

R

r

φ

T

23. Ο τροχός του σχήµατος
F
έχει µάζα m=2 Kg και ακτίνα
R=10 cm. Στον τροχό έχουµε
τυλίξει ένα αβαρές σχοινί
K
στο
ελεύθερο
άκρο
του
aκ
R
οποίου
ασκούµε
σταθερή
οριζόντια δύναµη F=100 N.
T
Α) Αν ο τροχός κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει τότε
α) να υπολογιστεί η επιτάχυνση ακ, του άξονα περιστροφής
του τροχού, καθώς και τη γωνιακή του επιτάχυνση αγ,
β) να υπολογιστεί η στατική τριβή T, που δέχεται ο τροχός
από το έδαφος,
Β) Αν ο συντελεστής στατικής τριβής ανάµεσα στον τροχό και
το επίπεδο κίνησης είναι µ=0,5, τότε να υπολογιστούν η
επιτάχυνση ακ, του άξονα περιστροφής του τροχού, καθώς και
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η γωνιακή του επιτάχυνση αγ. Για ποιες τιµές του µ, σ’ αυτή
την περίπτωση θα είχαµε κύλιση χωρίς ολίσθηση;
24. Ο τροχός του σχήµατος έχει
Α
F
µάζα m=5 Kg και ακτίνα R=10 cm.
Στον
τροχό
εξασκείται
µέσω
σχοινιού η σταθερή εφαπτοµενική
K
οριζόντια δύναµη F=60 N, όπως
a
R
στο σχήµα.
Α) Αν ο τροχός κυλίεται χωρίς να
T
ολισθαίνει τότε
α) να υπολογιστεί η επιτάχυνση
α, του άξονα περιστροφής του τροχού, καθώς και τη γωνιακή
του επιτάχυνση αγ,
β) να υπολογιστεί η στατική τριβή T, που δέχεται ο τροχός
από το έδαφος,
γ) για ποιες τιµές του συντελεστή στατικής τριβής ο τροχός
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει; ∆ίνεται η ροπή αδράνειας του
τροχού γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας
του: Ιcm=

1
mR2.
2

25. Ένας τροχός έχει µάζα m=2 Kg και ακτίνα R=10 cm. Αν ο
τροχός ρίχνεται κατά µήκος οριζόντιας επίπεδης επιφάνειας
µε υ0=4m/s, τότε σε πόσο χρόνο θα σταµατήσει η ολίσθηση του
τροχού αν
α) ω0=20 rad/s β) ω0=40 rad/s και γ) ω0=60 rad/s.
∆ίνονται: η ροπή αδράνειας του τροχού γύρω από άξονα που
διέρχεται από το κέντρο µάζας του: Ιcm=

1
mR2 ο συντελεστής
2

στατικής τριβής µ=0,4 και η επιτάχυνση της βαρύτητας
g = 10m/s2 .
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26. Το σύστηµα του
σχήµατος
αποτελείται από µια
m
T 2 T2
R
τροχαλία
αµελητέας
Kα
T
µάζας,
από
έναν
T1
κύλινδρο µάζας
T1
m1=1 Kg και έναν
α1=2α
τροχό µάζας
m
m2=2Kg. Αν αφήσουµε
ελεύθερο τον
κύλινδρο να
«πέσει», τότε
α) να υπολογίσετε
την
επιτάχυνση
α
του τροχού και την
επιτάχυνση α1, του κυλίνδρου,
β) να υπολογιστεί η τάση του σχοινιού,
γ) να υπολογιστεί η στατική τριβή T, ανάµεσα στον τροχό και
το επίπεδο κίνησης,
δ) για ποιες τιµές του συντελεστή στατικής τριβής δεν
έχουµε ολίσθηση του τροχού. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας του
τροχού γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας
2

1

του: Ιcm=
.

1
mR2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας
2
Ν
m2

g = 10m/s2

α2

T2
27. Η τροχαλία του
T2
σχήµατος µε ακτίνες
K R
R=10 cm και r=5 cm
r
T1
έχει ροπή αδράνειας
T1
Ι=0,44 Κg⋅m2, ως προς
α1
τον άξονα περιστροφής
της.
Οι δυο µάζες m1=5 Kg
και
m2=4
Kg
είναι
αρχικά ακίνητες. Αν η
τριβή
ολίσθησης
ανάµεσα στη µάζα m2 και το οριζόντιο επίπεδο θεωρείται
αµελητέα και αφήσουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί τη
χρονική στιγµή t=0, τότε
α) Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας αγ,
και οι επιταχύνσεις α1 και α2, των σωµάτων,
m1
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β) να υπολογιστούν οι τάσεις των νηµάτων Τ1 καιΤ2,
γ) πόσος χρόνος απαιτείται ώστε να πραγµατοποιήσει
η
τροχαλία Ν=5 πλήρεις στροφές και πόσο θα έχει κατέβει τότε
η µάζα m1,
28. Το γιο – γιο του σχήµατος
αποτελείται από κύλινδρο µε µάζα
m=150 g και ακτίνα R=1,5 cm, γύρω
από
τον
οποίο
έχει
τυλιχτεί
πολλές φορές νήµα . Εξασκώντας
Γ
στο ελεύθερο άκρο του νήµατος
κατακόρυφη προς τα πάνω δύναµη F,
αφήνουµε τον κύλινδρο να κινείται
επίσης κατακόρυφα. Να υπολογίσετε
α) την επιτάχυνση αΚ του κέντρου
KR
µάζας του κυλίνδρου,
κ
β) την επιτάχυνση αΓ, του σηµείου
εφαρµογής της δύναµης F και
γ) την γωνιακή επιτάχυνση αγ, του
κυλίνδρου για τις παρακάτω τιµές
της δύναµης F
i) F=1 N, ii) F=1,5 N και iii) F=2 N .
Θεωρήστε το νήµα κατακόρυφο. Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου

F

α

Γ

F=T

α

(γιο – γιο), ως προς τον άξονά του είναι Ι=
g=10 m/s2.

1 2
mR .
2

∆ίνεται
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6. ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Το αντίστοιχο της ορµής του
κίνηση το ονοµάζουµε στροφορµή.

στερεού

στη

στροφική

Α) Στροφορµή υλικού σηµείου

Έστω ένα υλικό σηµείο µάζας m και ορµής p που κινείται
σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας r.
Ονοµάζουµε στροφορµή του υλικού σηµείου
ως προς ένα άξονα z΄z που διέρχεται από
το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και
είναι κάθετος στο επίπεδό της το
διανυσµατικό µέγεθος που έχει µέτρο
L = p·r
ή
L = m·υ·r
Και επειδή υ=ω⋅⋅r είναι και L = m·ω·r2.
2
Στο mr µπορούµε να αντιστοιχίσουµε Ι= mr2 άρα
L=I⋅⋅ω
διεύθυνση αυτή του άξονας z΄z και φορά του καθορίζεται από
τον κανόνα του δεξιού χεριού.
Μονάδα στροφορµής είναι το 1kg m2 /s.
Β) Στροφορµή στερεού σώµατος

Έστω το στερεό του σχήµατος
που περιστρέφεται γύρω από το
σταθερό
άξονα
z´z
µε
γωνιακή
ταχύτητα ω.
Κατά την περιστροφή του σώµατος τα
διάφορα
σηµεία
του
διαγράφουν
κυκλικές τροχιές τα επίπεδα των
οποίων είναι κάθετα στον άξονα
περιστροφής.
Όλα
τα
σηµεία
περιστρέφονται µε την ίδια γωνιακή
ταχύτητα ω, η γραµµική ταχύτητά
τους όµως είναι διαφορετική, και
µάλιστα ανάλογη µε την απόστασή
τους από τον άξονα περιστροφής.
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Χωρίζουµε το σώµα σε στοιχειώδη τµήµατα, µε µάζες m1, m2 ….
, τόσο µικρά ώστε καθένα από αυτά να µπορεί να θεωρηθεί
υλικό σηµείο. Οι στροφορµές των στοιχειωδών αυτών µαζών
έχουν όλες την ίδια κατεύθυνση και µέτρα, L1=m1υ1r1 ,
L2=m2υ2r2 …. Η στροφορµή του σώµατος είναι το άθροισµα των
στροφορµών των υλικών σηµείων που το αποτελούν.
L= m1υ1r1+ m2υ2r2 +….
Επειδή τα υλικά σηµεία m1, m2 … κάνουν κυκλική κίνηση οι
ταχύτητές τους υ1, υ2 … µπορούν να γραφούν υ1=ωr1, υ2=ωr2 κ.
ο. κ. οπότε
L= m1ω r12+ m2 ω r22 +….=ω(m1 r12+ m2 r22 +…) όµως m1 r12+ m2 r22
+…=Ι
εποµένως
Η στροφορµή ενός στερεού σώµατος που περιστρέφεται γύρω από
άξονα ισούται µε
L = I·ω
έχει τη διεύθυνση του άξονα και η φορά της ορίζεται από τον
κανόνα του δεξιού χεριού.


Τη στροφορµή που σχετίζεται µε την περιστροφική κίνηση
ενός σώµατος γύρω από άξονά που περνάει από το κέντρο µάζας
του συχνά την ονοµάζουµε σπιν.
•
Για
παράδειγµα,
η
Γη
έχει
σπιν
εξαιτίας
της
περιστροφής της γύρω από τον άξονά της και στροφορµή
εξαιτίας της κίνησής της γύρω από τον Ήλιο, δηλαδή της
τροχιακής της κίνησης.
•
Τα στοιχειώδη σωµατίδια - ηλεκτρόνια, πρωτόνια και
νετρόνια έχουν σπιν µέτρου 0,53.10-34 Js. Αυτή η στροφορµή σπιν
συνήθως
εκφράζεται ως 1/2 ħ , όπου ħ =1,05.10-34 J s .
Γ) Στροφορµή συστήµατος

Σε ένα σύστηµα σωµάτων, στροφορµή ονοµάζεται το
διανυσµατικό άθροισµα των στροφορµών των σωµάτων που
απαρτίζουν το σύστηµα. Εάν δηλαδή οι στροφορµές των σωµάτων
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του συστήµατος είναι
συστήµατος είναι

L1,

L2,

..,

η

στροφορµή
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του

L=L1+L2+…
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΟΥΣ ΝΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Από τη σχέση L = I·ω προκύπτει ότι αν σε απειροστά
µικρό χρόνο dt η
γωνιακή ταχύτητα του στερεού µεταβληθεί κατά dω, η
στροφορµή του θα µεταβληθεί κατά dL=I·dω
αν βέβαια θεωρήσουµε ότι η ροπή αδράνειας του σώµατος ως
προς τον άξονα περιστροφής παραµένει σταθερή.
Τότε

προκύπτει

και

dL
dω
=Ι
=Ι·αγων. Όµως σύµφωνα µε το
dt
dt

θεµελιώδη νόµο της στροφικής κίνησης είναι Στ=Ια άρα θα
έχουµε και
Στ=

dL
=Ι·αγων.
dt

Η σχέση αυτή είναι η γενικότερη διατύπωση του θεµελιώδους
νόµου της στροφικής κίνησης.
Και διατυπώνεται ως εξής:
το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν σε ένα στερεό που
περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο µε την
αλγεβρική τιµή του ρυθµού µεταβολής της στροφορµής του.


Ο νόµος αυτός ισχύει και σε σύστηµα σωµάτων.

Σε ένα σύστηµα σωµάτων, το αλγεβρικό άθροισµα όλων των
ροπών, δηλαδή των ροπών που οφείλονται στις εξωτερικές
δυνάµεις καθώς και εκείνων που οφείλονται στις εσωτερικές
δυνάµεις, είναι ίσο µε το ρυθµό µεταβολής της στροφορµής
του συστήµατος.
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Όµως η ολική ροπή των εσωτερικών δυνάµεων είναι µηδενική,
γιατί σύµφωνα µε τον τρίτο νόµο του Newton οι εσωτερικές
δυνάµεις απαντούν κατά ζεύγη (δράση - αντίδραση). Σε κάθε
τέτοιο ζεύγος οι δυνάµεις είναι αντίθετες.
Η ροπή κάθε τέτοιου ζεύγους ως προς οποιοδήποτε σηµείο
είναι µηδενική και εποµένως το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών
όλων των εσωτερικών δυνάµεων να είναι µηδέν.
Έτσι η σχέση ο θεµελιώδης νόµος της στροφικής κίνησης για
σύστηµα σωµάτων γράφεται
Στεξ=

dL
dt

όπου Στεξ η συνολική ροπή των εξωτερικών δυνάµεων και L η
στροφορµή του συστήµατος.
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7. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ
Στη στροφική κίνηση ισχύει ένας νόµος διατήρησης, ανάλογος
µε το
νόµο διατήρησης της ορµής που ισχύει στη µεταφορική κίνηση.
Το µέγεθος που διατηρείται στη στροφική κίνηση είναι η
στροφορµή.


Η διατήρηση της στροφορµής σε ένα σώµα

Ισχύει Στ=

dL
⇒dL= Στ·dt⇒Lτελ=Lαρχ+Στ·dt (διανυσµατικός
dt

νόµος).
Αν σε ένα σώµα το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών είναι µηδέν,


dL
δηλαδή Στ=0, τότε και
=0 ή d L =0 ή Lτελ=Lαρχ ή L =σταθερή.

dt

∆ηλαδή η

στροφορµή του σώµατος παραµένει σταθερή.

Για παράδειγµα, κατά την περιστροφή της Γης γύρω από τον
εαυτό της (ιδιοπεριστροφή), επειδή η ελκτική δύναµη που
δέχεται από τον Ήλιο δε δηµιουργεί ροπή, αφού ο φορέας της
διέρχεται από το κέντρο µάζας της, η στροφορµή της Γης
παραµένει σταθερή. Εποµένως η χρονική διάρκεια περιστροφής
της Γης γύρω από τον εαυτό της παραµένει σταθερή –24 ώρες.


Η διατήρηση της στροφορµής σε σύστηµα σωµάτων.

Αν σε ένα σύστηµα σωµάτων το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών
των εξωτερικών δυνάµεων είναι µηδέν, η στροφορµή του
συστήµατος διατηρείται σταθερή.
∆ηλαδή αν Στεξ=

dL
=0 τότε και dL=0 ή L=σταθερή δηλαδή L1=L2
dt

ή Ι1ω1=Ι2ω2.
Έτσι αν, λόγω ανακατανοµής της µάζας (εξαιτίας εσωτερικών
δυνάµεων), µεταβληθεί η ροπή αδράνειας ενός σώµατος ως προς
τον άξονα περιστροφής του, µεταβάλλεται και η γωνιακή
ταχύτητά του(από ω1 σε ω2) αλλά η στροφορµή του L,
διατηρείται σταθερή.
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•
Στην εικόνα
φαίνεται µια αθλήτρια
του
καλλιτεχνικού
πατινάζ,
που
στριφογυρίζει στο παγοδρόµιο. Η αθλήτρια
µπορεί, συµπτύσσοντας τα χέρια και τα
πόδια της, να αυξήσει τη γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής
της.
Εάν
η
τριβή
των
παγοπέδιλων
µε
τον
πάγο
θεωρηθεί
αµελητέα, οι εξωτερικές δυνάµεις - όπως
το βάρος και η δύναµη που δέχεται από το
έδαφος - δε δηµιουργούν ροπή ως προς τον
άξονα
περιστροφής
της,
εποµένως
η
στροφορµή της διατηρείται, δηλαδή το
γινόµενο
Iω
παραµένει
σταθερό.
Συµπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια της η
ροπή αδράνειας µειώνεται, οπότε, αφού το
γινόµενο
Ιω µένει σταθερό, αυξάνεται η γωνιακή
ταχύτητα περιστροφής της.

•
Όταν οι ακροβάτες θέλουν να
κάνουν πολλές στροφές στον αέρα
συµπτύσσουν τα χέρια και τα πόδια
τους.
Κατά
την
κίνηση
του
ακροβάτη
στον
αέρα,
µοναδική
εξωτερική δύναµη είναι το βάρος
του, το οποίο, επειδή διέρχεται
από
το
κέντρο
µάζας,
δε
δηµιουργεί ροπή και η στροφορµή
του διατηρείται. Με τη σύµπτυξη
των
άκρων
µειώνεται
η
ροπή
αδράνειας, εποµένως αυξάνεται η
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής. Στο
σχήµα
φαίνεται
πως,
µε
την
τεχνική αυτή, µια κατάδυση µπορεί
να γίνει πολύ θεαµατική.
•
Τα αστέρια τα οποία στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους
έχουν µάζα από 1,4 έως 2,5 φορές τη µάζα του Ήλιου,
µετατρέπονται σε αστέρες νετρονίων ή pulsars. Τα αστέρια
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αυτά, όταν εξαντλήσουν τις πηγές ενέργειας που διαθέτουν,
συρρικνώνονται λόγω της βαρύτητας µέχρις ότου η πυρήνες των
ατόµων τους αρχίσουν να εφάπτονται, µε αποτέλεσµα η ακτίνα
ενός τέτοιου αστεριού να είναι µόνο 15-20 km. Επειδή η
συρρίκνωση οφείλεται σε εσωτερικές δυνάµεις η στροφορµή Ιω
διατηρείται σταθερή και επειδή η ροπή αδράνειας του
αστεριού µειώνεται δραµατικά έχουµε µια αντίστοιχη αύξηση
της ταχύτητας περιστροφής. Υπολογίζεται ότι ένας αστέρας
νετρονίων περιστρέφεται µε
συχνότητα 3000 στροφές το δευτερόλεπτο. Για σύγκριση, να
αναφέρουµε ότι η περίοδος περιστροφής του Ήλιου είναι 25
µέρες.
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Στροφορµή – ∆ιατήρηση της στροφορµής
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.
Ο άνθρωπος στο σχήµα
έχει τα χέρια του τεντωµένα
και
στο
κάθε
χέρι
του
κρατάει ένα βαράκι µάζας
m=4
kg.
Εξαιτίας
µιας
ώθησης
που
δέχτηκε,
ο
άνθρωπος περιστρέφεται µε
γωνιακή
ταχύτητα
ω1=4
rad/s.
Με
ποια
γωνιακή
ταχύτητα θα στρέφεται αν
συµπτύξει τα χέρια του;
Το κάθισµα πάνω στο οποίο
κάθεται, ο άνθρωπος µπορεί
να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο άξονα, που
είναι ο άξονας συµµετρίας. Η ροπή αδράνειας του ανθρώπου
(χωρίς τα βαράκια που κρατάει) όταν έχει τα χέρια του
τεντωµένα είναι 3,25 kgm2 και όταν συµπτύσσει τα χέρια του
είναι 2,5 kgm2.
Κάθε βαράκι απέχει από τον άξονα περιστροφής 1 m, στην αρχή
και 0,2 m στο τέλος. Η ροπή αδράνειας του καθίσµατος είναι
αµελητέα.

z

2.
α) ∆ύο σφαίρες, που η καθεµιά
έχει µάζα m=100 g συνδέονται µεταξύ
τους µε αβαρή ράβδο, όπως στο
2

σχήµα. Το σύστηµα περιστρέφεται σε
οριζόντιο
επίπεδο
µε
γωνιακή
m
ταχύτητα ω=16 rad/s, γύρω από τον m
κατακόρυφο
άξονα
z´z.
Να
υπολογίσετε
τη
στροφορµή
του
συστήµατος. ∆ίνεται ℓ=0,8 m.
z΄
β) Πόση θα ήταν η στροφορµή του
συστήµατος αν η ράβδος είχε µάζα Μ=3 Κg.
∆ίνεται ότι η ροπή αδράνειας µιας οµογενούς ράβδου µάζας M
και µήκους , ως προς άξονα που είναι κάθετος στη ράβδο και
διέρχεται από το µέσο της είναι Ιcm=

1 2
M .
12
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3. Υπολογίστε τη στροφορµή ενός τροχού µάζας Μ=2 kg και
ακτίνας R=0,4 m, που στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω=10
rad/s γύρω από τον άξονά του. Θεωρήστε ότι η µάζα του
τροχού βρίσκεται συγκεντρωµένη στην περιφέρειά του.
4. Οριζόντιος δίσκος ακτίνας 20 cm και µάζας 1 kg στρέφεται
µε συχνότητα 2 Hz γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει από
το κέντρο του. Από κάποιο ύψος αφήνεται ένα κοµµάτι λάσπη
µάζας 100 gr, που κολλάει στο δίσκο σε απόσταση 10 cm από
τον άξονα περιστροφής. Να υπολογίσετε τη νέα συχνότητα
περιστροφής.
Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής
του είναι Ι=

1 2
MR .
2

5.
α)Ο
οριζόντιος
δίσκος
1
του
σχήµατος στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα
ω=90 rad/s, γύρω από κατακόρυφο άξονα
που διέρχεται από το κέντρο µάζας του.
Πάνω στο δίσκο αφήνονται να πέσουν οι
δίσκοι 2 και 3 οι οποίοι είναι όµοιοι
µε τον 1.
Ποια θα είναι τότε η γωνιακή ταχύτητα
µε την οποία θα περιστρέφεται το
σύστηµα;
Β) Αν υποθέσουµε ότι περιστρέφονταν
και οι δίσκοι 2 και 3 µε ω1=10 rad/s
και ω2=-40rad/s, τότε ποια είναι η
τελική γωνιακή ταχύτητα περιστροφής
του συστήµατος;

Z

3
ω=0

2

O
1
ω
Z΄

6. Το σχήµα
δείχνει
ένα
συµπαγή
κυκλικό
δίσκο και ένα κυκλικό
δακτύλιο που έχουν την
ίδια ακτίνα R και την
ίδια
µάζα
m
και
µπορούν να στρέφονται
F
F
γύρω
από
οριζόντιο
άξονα. Τη στιγµή µηδέν, που τα δύο σώµατα είναι ακίνητα,
ασκούνται σ’ αυτά δυνάµεις του ίδιου µέτρου F, εφαπτόµενες
στην περιφέρειά τους.
α) Να συγκρίνετε τη στροφορµή τους µια χρονική στιγµή t.
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β)

Να

συγκρίνετε

τις

γωνιακές

χρονική στιγµή t, αν Ιδίσκου=Ι1=

τους

ταχύτητες

την

ίδια

1 2
mR και Ιδαχτυλίου=Ι2=mR2.
2

Σ
7.Το σφαιρίδιο Σ του σχήµατος
K
έχει µάζα 200 gr και διαγράφει
κύκλο ακτίνας 30 cm µε γωνιακή
ταχύτητα 40 rad/s. Το σκοινί στο
οποίο είναι δεµένο το σφαιρίδιο
περνάει από κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ.
Λ
Ποια είναι η νέα γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής
αν
η
ακτίνα
περιστροφής
του
σφαιριδίου
Σ
γίνει 15 cm; (Θα θεωρήσετε ότι σ’
όλη τη διάρκεια του φαινοµένου το σκοινί είναι οριζόντιο).
Lτελ
8. O τροχός του σχήµατος
έχει
2
ροπή αδράνειας 0,2 kg m
και
στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα
ω=25 rad/s γύρω από οριζόντιο
άξονα
που
διέρχεται
από
το
κέντρο του.
α)
Ασκώντας
στον
άξονα
περιστροφής του την κατάλληλη
δύναµη τον µετακινούµε ώστε να Lαρχ
γίνει κατακόρυφος.
Υπολογίστε
τη
µεταβολή
της
στροφορµής του τροχού.
β) Υπολογίστε τη µεταβολή της
στροφορµής
του
τροχού,
αν
0
περιστραφεί κατά 60 σε σχέση µε την αρχική οριζόντια θέση
του.

9.
Το
γιο
–
γιο
του
σχήµατος
αποτελείται από κύλινδρο µε µάζα m=120
g και ακτίνα R=1,5 cm, γύρω από τον
οποίο έχει τυλιχτεί πολλές φορές νήµα .
Κρατώντας το ελεύθερο άκρο του νήµατος,
αφήνουµε τον κύλινδρο να κατεβαίνει. Να
υπολογίσετε
α) το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται η
στροφορµή
του
κυλίνδρου
καθώς
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κατεβαίνει, και
β) την ταχύτητα του κέντρου µάζας του κυλίνδρου τη στιγµή
που έχει ξετυλιχτεί σκοινί µήκους 30cm.
Θεωρήστε το νήµα κατακόρυφο. Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου
ως προς τον άξονά του είναι Ι=

1 2
ΜR .
2

∆ίνεται g=10 m/s2.

10. Γύρω από την τροχαλία του σχήµατος
µάζας m=2 Kg και ακτίνας R=10 cm, είναι
τυλιγµένο ένα αβαρές σχοινί. Τραβάµε το
ελεύθερο άκρο του σχοινιού κατακόρυφα
προς τα κάτω µε σταθερή δύναµη F=50 N.
Τότε
α) Να υπολογιστεί ο ρυθµός µεταβολής της
στροφορµής του δίσκου,
β) να βρείτε σε πόσο χρόνο από τη στιγµή
που αρχίζει η περιστροφή της τροχαλίας η
στροφορµή της γίνεται L=1 Kg m2/s. Η
ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον
άξονά της είναι Ι=

1 2
mR .
2

11. Ο δίσκος του σχήµατος έχει ροπή
αδράνειας του ως προς τον άξονα
περιστροφής
του
I=10-2
Kg.m2
και
περιστρέφεται
µε
αρχική
γωνιακή
ταχύτητα ω0=40 rad/s. Στο δίσκο τη
χρονική στιγµή t=0, εξασκείται σταθερή
εφαπτοµενική
δύναµη
F=20
N,
που
προκαλεί ροπή αντίθετης φοράς µε την
περιστροφή. Αν ο δίσκος σταµατά να

4
περιστρέφεται µετά από Ν=
στροφές,
π

R

K
m

α

F
Z
ω0

O

R

F
Z΄

τότε
α)Να υπολογιστεί η αρχική στροφορµή του δίσκου L0,
β) να υπολογιστεί ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του
δίσκου

∆L
∆t

γ) να υπολογιστεί η ακτίνα R του δίσκου,
δ) αν τη χρονική στιγµή που ο δίσκος είχε ω=20 rad/s
σταµατούσε να ασκείται η δύναµη F και τοποθετούσαµε πάνω
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του µια µάζα m=4 Kg σε απόσταση R/2 από το κέντρο του τότε
ποια θα ήταν η καινούργια γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ω΄;

υ

0
12. Οµογενής δίσκος µάζας Μ=3,6
Kg και ακτίνας R=0,2 m, µπορεί
m
να περιστρέφεται χωρίς τριβές
γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα
R
K
που περνά από το κέντρο µάζας
M
του
και
είναι
κάθετος
στο
επίπεδό του. Αρχικά ο δίσκος
είναι ακίνητος.
Βλήµα
αµελητέων
διαστάσεων,
µάζας
m=0,2
Kg,
κινείται
οριζόντια στο επίπεδο του δίσκου
µε ταχύτητα υ0, και ενσωµατώνεται ακαριαία στο ανώτερο
σηµείο του δίσκου. Η γωνιακή ταχύτητα του συστήµατος αµέσως
µετά την κρούση είναι ω=20 rad/s
Να υπολογίσετε:
α) Τη ροπή αδράνειας του συστήµατος µετά την κρούση
β) το µέτρο της ταχύτητας υ0, του βλήµατος,
γ) για πόσο χρόνο θα πρέπει η σταθερή εφαπτοµενική δύναµη
F=8N να ασκείται στην περιφέρεια του τροχού, ώστε το
σύστηµα των δυο σωµάτων να ακινητοποιηθεί και πόσος είναι
τότε ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του συστήµατος; Η
ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονά του είναι

Ι=

1 2
ΜR .
2

13. Οµογενής ράβδος ΑΒ, µάζας Μ=1,5 Kg
και
µήκους
ℓ=0,8
m,
µπορεί
να
περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο
όπως
φαίνεται
στο
σχήµα.
Βλήµα
αµελητέων διαστάσεων, µάζα ς m=0,5 Kg,
κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0=200
m/s, και ενσωµατώνεται ακαριαία στο
κατώτερο άκρο Β της ράβδου. Πόση είναι
η γωνιακή ταχύτητα του συστήµατος
αµέσως µετά την κρούση.
Τι θα ίσχυε αν η κρούση ήταν ελαστική; m
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς

A

υ0

άξονα που περνά από το κέντρο µάζας της είναι Ιcm =

B
1 2
ΜR .
12
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8. Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής
Α) Κινητική ενέργεια στη µεταφορική κίνηση


Έστω ένα στερεό σώµα µάζας m που κάνει µεταφορική
κίνηση
µε
ταχύτητα
υ.
υ
Προκειµένου
να
υπολογίσουµε
την κινητική του ενέργεια το
χωρίζουµε
σε
στοιχειώδεις
µάζες m1, m2 ….
Οι µάζες
αυτές έχουν την ίδια ταχύτητα υ. Η κινητική ενέργεια του
σώµατος είναι ίση µε το άθροισµα των κινητικών ενεργειών
των
µαζών
από
τις
οποίες
αποτελείται,
δηλαδή
Κ=

1
1
1
m1υ2+ m2υ2+….. ή Κ= ( m1+ m2+……)υ2 ή
2
2
2
1
Κ= mυ2 .
2

Β) Κινητική ενέργεια στη στροφική κίνηση

Το µηχανικό (άκαµπτο) στερεό
(rigid body) του σχήµατος, στρέφεται
µε γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από τον
άξονα
z´z.
Προκειµένου
να
υπολογίσουµε την κινητική ενέργεια
του
σώµατος,
το
χωρίζουµε
όπως
κάναµε
και
προηγουµένως
σε
στοιχειώδεις µάζες m1, m2 ….
Οι
µάζες αυτές έχουν την ίδια γωνιακή
ταχύτητα ω. Η κινητική ενέργεια του
σώµατος είναι ίση µε το άθροισµα των
κινητικών ενεργειών των µαζών από
τις
οποίες
αποτελείται,
δηλαδή

1
1
1
1
m1υ12+ m2 υ22+….. ή Κ=
m1ω2r12+
m2ω2r22+….. ή
2
2
2
2
1
1
Κ= ( m1r12+
m2r22+…..)ω2 ή
2
2
1
Κ=
Iω2
2
Κ=

ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

256

Η κινητική ενέργεια αυτή δεν είναι µια νέα µορφή ενέργειας.
Είναι απλά µια βολική έκφραση για την κινητική ενέργεια
ενός σώµατος που στρέφεται.


Επειδή ακόµη L=I.ω προκύπτει ω=

L
και για την
I

κινητική ενέργεια λόγω στροφικής κίνησης προκύπτει τότε
Κ=

1 2
1 L
L2
Ιω ή Κ= Ι( )2 ή Κ=
2
2
I
2I

Γ) Κινητική ενέργεια στην κύλιση

 Όταν ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα και µεταφορική και
στροφική κίνηση, όπως ο τροχός
του σχήµατος η κινητική του
ενέργεια
είναι
ίση
µε
το
υ
άθροισµα
της
κινητικής
ενέργειας λόγω µεταφορικής και
λόγω στροφικής κίνησης, δηλαδή.
Κολ=Κµεταφ.+Κστροφ =

1
1
mυcm2+
Iω2
2
2

όπου m η µάζα του σώµατος και υcm η ταχύτητα του κέντρου
µάζας του.
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9. Έργο και ισχύς κατά τη στροφική κίνηση
Z


Έστω ότι µια δύναµη F ασκείται
τ
στην περιφέρεια ενός τροχού ακτίνας
R,
κατά
τη
διεύθυνση
της
ω
εφαπτοµένης. Στην απειροστά µικρή
στροφή του τροχού κατά γωνία dθ η
F
δύναµη παράγει έργο
ds
O
dθ
dW=F⋅ds
F
R
όπου ds είναι το µήκος του τόξου
που αντιστοιχεί στη γωνία dθ και αν
η γωνία µετριέται σε ακτίνια τότε
ds=R dθ και
Z΄
dW=F⋅ R⋅ dθ
Το γινόµενο FR είναι η ροπή τ της δύναµης.
Οπότε η προηγούµενη σχέση γράφεται
dW=τ⋅dθ
Για να υπολογίσουµε το συνολικό έργο µιας δύναµης καθώς ένα
σώµα στρέφεται κατά γωνία θ χωρίζουµε τη γωνία σε απειροστά
µικρές γωνίες dθ1, dθ2…….
και αθροίζουµε τα αντίστοιχα έργα. ∆ηλαδή W=Σ dW=Σ τ⋅ dθ.

Αν η ροπή της δύναµης είναι σταθερή, τότε για γωνία
στροφής θ, θα έχουµε W=τ⋅Σdθ ή

W=τ⋅⋅θ

Για το ρυθµό παραγωγής έργου (dW/dt)
στιγµιαία ισχύ P της δύναµης τότε προκύπτει:
dW
dθ
dW=τ⋅dθ ή
=τ⋅
ή
dt
dt
P=τ⋅⋅ω
Βέβαια για τη µέση ισχύ θα ισχύει
W
P=
t

Η ροπή
επιτάχυνση

µιας

δηλαδή

την

εξωτερικής
δύναµης προκαλεί γωνιακή
αγων=τ/Ι , άρα τότε
µεταβάλλεται η
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γωνιακή ταχύτητα ω και άρα µεταβάλλεται και η
κινητική
ενέργεια του σώµατος.
Αποδεικνύεται πως η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του
σώµατος είναι ίση µε το έργο της.

ω2 - ω02
Ισχύει θ=
2αγων

ω2 - ω02
ή αγων=
2θ

ή Αν το Ι= σταθερό τότε

ω2 - ω02
προκύπτει Ι⋅αγων=Ι⋅
ή
2θ
1
1
1
τ ⋅θ =
Ι(ω2-ω02) ή W= Ιω2- Ι ω02 ή W=Κτελ-Καρχ ή W=∆Κ.
2
2
2
Γενικά λοιπόν στη στροφική κίνηση, το
ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε), παίρνει τη µορφή:
Κτελ-Καρχ=ΣW ή

θεώρηµα

έργου

-

1
1
Ιω22- Ιω12=ΣW
2
2
και διατυπώνεται ως εξής:
το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των ροπών που ασκούνται στο
σώµα είναι ίσο µε τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας
περιστροφής του σώµατος.
Βέβαια σε περίπτωση που το σώµα κυλίεται τότε

1
1
1
1
mυ22+
I ω22και Καρχ= mυ12+
I ω12.
2
2
2
2
L2

Ακόµη επειδή αποδείξαµε πως Κ=
θα έχουµε και
2I
L2 - L02
L2 L02
W=Κτελ-Καρχ ή W=
ή W=
=∆Κ για Ι=σταθ.
2I 2I
2I
Κτελ=


Ακόµη όµως γνωρίζουµε πως αν Στεξ=0, τότε L=σταθ. ενώ
είναι δυνατόν να µεταβάλλεται η ροπή αδράνειας του
συστήµατος καθώς και το ω. Τότε είναι ∆Κ= Κτελ-Καρχ=

ή ∆Κ=

(I 0 - I)L 2
.
2II 0

L2 L2
2I 2I 0
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Έργο και ενέργεια κατά την περιστροφή
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.
Α) ∆υο σφαίρες αφήνονται από ύψος h, σε κεκλιµένο
επίπεδο. Η µια αφήνεται να ολισθήσει χωρίς τριβή, ενώ η
δεύτερη κυλίεται. Αν οι διαστάσεις των σφαιρών είναι µικρές
σε σχέση µε το ύψος από το οποίο αφέθηκαν να κινηθούν,
τότε:
α) να βρείτε το έργο του βάρους στις δυο περιπτώσεις
β) να υπολογίσετε την ταχύτητα µε την οποία η κάθε σφαίρα
φτάνει στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου,
γ) πόση είναι η συνολική τελική κινητική ενέργεια στις δυο
περιπτώσεις
δ) τι ποσοστό της ολικής ενέργειας είναι η κινητική
ενέργεια λόγω στροφικής κίνησης στην περίπτωση της κύλισης;
Β) Αν από τη βάση του κεκλιµένου επιπέδου, ρίξουµε προς τα
πάνω τις δυο σφαίρες µε την ίδια ταχύτητα υ=10m/s, ώστε η
µια να ολισθαίνει χωρίς τριβή και η άλλη να κυλίεται, τότε
ποια θα φτάσει σε µεγαλύτερο ύψος;
∆ίνονται: η ροπή αδράνειας σφαίρας ως προς άξονα που περνά
από το κέντρο µάζας της Ι =0,4mR2 και g=10m/s2.
2. Σε τροχό µάζας m=4 Kg και ακτίνας R=10
στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ασκείται
µεταβάλλει τη γωνιακή του ταχύτητα από ω1=-3
rad/s. Πόσο είναι τότε το έργο της δύναµης F;
δίνεται Ιcm= Ι=mR2.

cm, ο οποίος
δύναµη F που
rad/s σε ω2=5
Για τον τροχό

3. Σε τροχό µάζας m=2 Kg και ακτίνας R=1 m, ο οποίος µπορεί
να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ασκείται δύναµη F=5θ,
όπου θ είναι η γωνία στροφής του τροχού σε rad. Να
υπολογίσετε
α) το έργο της δύναµης F αν ο τροχός κάνει Ν=25 πλήρεις
περιστροφές,
β) την τελική γωνιακή ταχύτητα
του δίσκου καθώς και την
ισχύ της δύναµης εκείνη την στιγµή.
∆ίνονται π2=10 και για τον τροχό Ιcm= Ι=mR2.
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4. Ο τροχός του σχήµατος έχει
Ιcm=Ι=2Kg⋅m2 και περιστρέφεται αρχικά
µε συχνότητα f0=

20
Hz. Αν τη χρονική
π

L
τ

ω

στιγµή t0=0, ο τροχός αρχίζει να
επιταχύνεται
µε
σταθερή
γωνιακή
επιτάχυνση αγων=10 rad/s2, τότε σε
χρόνο t=2 s, να υπολογιστεί
α) η γωνιακή του ταχύτητα ω,
β) η γωνία στροφής καθώς και ο
συνολικός αριθµός περιστροφών,
γ) η ροπή (τ) της δύναµης,
δ) το έργο της δύναµης, η στιγµιαία
ισχύς τη χρονική στιγµή t=2 s καθώς
και
η
µέση
ισχύς
στο
χρονικό
διάστηµα από 0 – 2 s,

a

O

R

F
Z΄

ε) να υπολογιστεί ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής

∆L
∆t

τις χρονικές στιγµές t=1 s και t=2 s. Τι παρατηρείτε;

5. Η ράβδος του σχήµατος µήκους
ℓ=0,6 m αφήνεται να περιστραφεί
χωρίς τριβές από την οριζόντια
θέση,
α) πόση θα είναι η γωνιακή
ταχύτητα
της
ράβδου
όταν
σχηµατίζει µε την κατακόρυφο
γωνία φ=600 και πόση όταν η
ράβδος γίνει κατακόρυφη;

υ=0 B

A
φ
K

B

K
B
Uβ=0

B

β)
ποια
είναι
η
ελάχιστη
εφαπτοµενική ταχύτητα υ, που
πρέπει να δώσουµε στο ελεύθερο
άκρο της ράβδου, και όταν είναι K
στην αρχική οριζόντια θέση της,
υ
ώστε
να
φτάσει
στο
ανώτερο
σηµείο της τροχιάς της;
K
Uβ=0
A
B
∆ίνεται
ότι η ροπή αδράνειας
µιας οµογενούς ράβδου µάζας m και µήκους ℓ, ως προς άξονα
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που είναι κάθετος στη ράβδο και διέρχεται από το µέσο της
είναι Ιcm=

1 2
mℓ .
12

υ=0

A

K

6. α) Στο άκρο Α της ράβδου του
σχήµατος µήκους ℓ=1 m και µάζας
Μ=3
Kg
υπάρχει
στερεωµένη
σηµειακή µάζα m=1 Kg. Ποια είναι
η ελάχιστη οριζόντια ταχύτητα που
πρέπει να δώσουµε στη µάζα m,
ώστε το σύστηµα να φτάσει σε
οριζόντια θέση;

A

Uβ=0

υ

K
υ=0

β) Αν η ράβδος περιστρέφεται K
Ο
γύρω
από
το
σηµείο
Ο,
µε
(ΚΟ)=0,2
m,
τότε
να
ξαναυπολογιστεί η ταχύτητα υ.
A

υ

A

Uβ=0

7. Οµογενής κύλινδρος µάζας Μ και ακτίνας R κυλίεται κατά
µήκος
πλάγιου
επιπέδου
γωνίας
φ.
Ποια
είναι
η
ταχύτητα του κέντρου µάζας
του
κυλίνδρου
όταν
η
κατακόρυφη
µετατόπισή
του
είναι h.
H επιτάχυνση της βαρύτητας
(g) θεωρείται γνωστή. Η ροπή
αδράνειας του κυλίνδρου ως
προς τον άξονά του
είναι
Ι=

1 2
ΜR .
2

8.
Οµογενής ράβδος µάζας Μ=3 kg και µήκους ℓ=40 cm
στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω=10 rad/s γύρω από σταθερό
άξονα που διέρχεται
από το ένα άκρο της και είναι κάθετος σ΄ αυτήν. Να
υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της ράβδου. Η ροπή
αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το
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κέντρο
Ιcm=

µάζας

της

και

είναι

κάθετος

στη

ράβδο

είναι

1 2
Μℓ .
12

9. Οµογενής δίσκος µάζας Μ=8 kg και ακτίνας R κυλίεται σε
οριζόντιο
επίπεδο. Το κέντρο του δίσκου κινείται µε ταχύτητα υ=5 m/s.
Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του δίσκου. Η ροπή αδράνεια
του δίσκου ως
προς άξονα που περνάει από το κέντρο του και είναι κάθετος
στο επίπεδό του είναι Ι=

1 2
ΜR .
2

10.
Ένας κινητήρας ασκεί
συχνότητα 50 Ηz.
Ποια είναι η ισχύς του;

ροπή

4

Νm

και

στρέφεται

µε

11. Οµογενής δίσκος µάζας m=40 kg και ακτίνας R=20 cm,
στρέφεται µε συχνότητα 5 Ηz γύρω από άξονα που διέρχεται
από το κέντρο του και είναι κάθετος σ΄ αυτόν
α) Πόσο έργο απαιτείται για να ακινητοποιηθεί ο δίσκος;
β) Υπολογίστε τη µέση ισχύ της ροπής που πρέπει να ασκηθεί
στο δίσκο για να ακινητοποιηθεί σε 5s.
∆ίνεται Ι=

1 2
ΜR
2

και π2=10.

12.
Η
ράβδος
του
σχήµατος που έχει µήκος
ℓ=2 m και µάζα Μ= 3kg,
είναι
οριζόντια
και
στρέφεται
γύρω
από
σταθερό κατακόρυφο άξονα
που
διέρχεται
από
το
άκρο της Ο. Στο άλλο
άκρο
Α
της
ράβδου
ασκείται οριζόντια δύναµη µέτρου F=10 N που είναι διαρκώς
κάθετη στη διεύθυνση της ράβδου. Η ράβδος αρχικά ήταν
ακίνητη και µε την επίδραση της δύναµης F αρχίζει να
στρέφεται. Να υπολογίσετε:
α) Το έργο της δύναµης F, σε µία περιστροφή της ράβδου.
β) Τη γωνιακή ταχύτητα που θα έχει αποκτήσει η ράβδος τη
στιγµή κατά την οποία θα έχει ολοκληρώσει µια περιστροφή.
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γ) Το ρυθµό µε τον οποίο η δύναµη µεταφέρει ενέργεια στη
ράβδο (ισχύς της δύναµης) την ίδια στιγµή.
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής
της είναι Ι=

1
Μℓ
3

2

13. Το σφαιρίδιο Σ του σχήµατος
Σ
έχει µάζα 200 gr και διαγράφει
K
κύκλο ακτίνας 30 cm µε γωνιακή
ταχύτητα 40 rad/s. Το σκοινί στο
οποίο είναι δεµένο το σφαιρίδιο
περνάει από κατακόρυφο σωλήνα
ΚΛ. Ποιο είναι το έργο της
Λ
δύναµης που πρέπει να ασκήσουµε
στην ελεύθερη άκρη του σκοινιού
µέχρις ότου η ακτίνα περιστροφής
του σφαιριδίου Σ γίνει 15 cm;
(Θα θεωρήσετε ότι σ’ όλη τη διάρκεια του φαινοµένου το
σκοινί είναι οριζόντιο και ότι δεν υπάρχουν τριβές µεταξύ
του σκοινιού και του σωλήνα).
14. Στην περιφέρεια µιας ακίνητης
τροχαλίας, ακτίνας 20 cm, είναι
τυλιγµένο
σκοινί.
Ασκώντας
στο
σκοινί οριζόντια δύναµη 20π Ν
περιστρέφουµε
την
τροχαλία.
Βρέθηκε ότι όταν η τροχαλία έχει
κάνει τέσσερις περιστροφές έχει
συχνότητα f=4 Hz. Να υπολογιστεί η
µάζα της.
∆ίνεται ότι η ροπή αδράνειας της
τροχαλίας
ως
προς
τον
άξονα
περιστροφής της είναι Ι=

1
m R2.
2
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15. α) Μια µικρή
Α
σφαίρα µάζας m
υ
και
ακτίνας
r
αφήνεται από το
R
σηµείο Α, πάνω
h
σε οδηγό, όπως
Γ
Ν
φαίνεται
στο
σχήµα.
Αν
η
κίνηση
της
σφαίρας γίνεται χωρίς ολίσθηση, ποιο είναι το µικρότερο
ύψος h από το οποίο πρέπει να αφεθεί η σφαίρα για να κάνει
ανακύκλωση;
∆ίνεται R=20 cm. Η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα
που διέρχεται από το κέντρο της είναι Ι=

2 2
mr . Η ακτίνα της
5

σφαίρας
είναι
Α
πολύ
µικρή
σε
υ
σχέση
µε
την
ακτίνα R.
β) Αν θεωρήσουµε
h
ότι η σφαίρα έχει
Γ
Ν
ακτίνα
r=5
cm,
R
τότε ποιο είναι
το
καινούργιο
ύψος h από το οποίο πρέπει να αφεθεί για να κάνει ίσα – ίσα
ανακύκλωση;
γ)Ποια είναι η κάθετη αντίδραση Ν του οδηγού στο σηµείο Γ
σε κάθε περίπτωση, αν η σφαίρα αφεθεί από το ύψος που
υπολογίσατε; ∆ίνεται m=100 gr.
16. Μια στεφάνη ακτίνας R=20 cm, έχει µάζα m=100 gr. Αν η
στεφάνη κυλάει σε οριζόντιο πάτωµα ώστε το κέντρο µάζας της
να έχει υ=0,2 m/s, πόσο έργο πρέπει να δαπανήσουµε ώστε να
σταµατήσει η περιστροφή της;
17. Α) Στα δυο άκρα µιας οµογενούς ράβδου µήκους ℓ=1 m και
µάζας M=3 Kg, έχουν στερεωθεί δυο µικρές σφαίρες µάζας m=1
Kg η καθεµία. Κάποια στιγµή η ράβδος περιστρέφεται γύρω από
άξονα που περνά από το κέντρο µάζας της πραγµατοποιώντας 30
στροφές/sec. Εξαιτίας της τριβής του άξονα η ράβδος σταµατά
µετά από 6 s. Αν η ροπή της τριβής θεωρηθεί σταθερή τότε να
υπολογιστεί:
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α) η γωνιακή επιβράδυνση αγων,
β) η ροπή επιβράδυνσης που εξασκείται από την τριβή στον
άξονα,
γ) το ολικό έργο που παράγεται από τη τριβή στον άξονα,
δ) ο αριθµός των περιστροφών που πραγµατοποιεί η ράβδος
µέχρι να σταµατήσει,
ε) η ισχύς της τριβής τη χρονική στιγµή t=6 s, καθώς και η
µέση ισχύς,
Β) Αν η ροπή τριβής είναι όχι σταθερή ποιο από τα παραπάνω
µεγέθη µπορούµε να υπολογίσουµε; Εξηγείστε
Γ) Αν οι δυο µάζες µετατοπιστούν η καθεµιά κατά 25 cm προς
το κέντρο της ράβδου τη στιγµή που η ράβδος περιστρέφεται
µε ω=40π rad/s, τότε
i) ποια είναι η καινούργια γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του
συστήµατος και
ii) ποια είναι η µεταβολή της κινητικής του ενέργειας ∆Κ;
Τι εκφράζει αυτή η µεταβολή της κινητικής ενέργειας;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο µάζας της και είναι κάθετος στη
ράβδο είναι Ιcm=

1 2
Μℓ και π2=10.
12

18.
∆υο
µάζες
m
Μ=4
Kg
στερεώνονται στα
υ
άκρα µιας λεπτής
M
M Uβ=0
K
αβαρούς
ράβδου
µήκους ℓ=1m. Η
ράβδος µπορεί να
περιστρέφεται
χωρίς τριβή γύρω από έναν οριζόντιο άξονα που περνά από το
κέντρο της. Ένα κοµµάτι στόκος µάζας m= 1 Kg κινείται µε
σταθερή ταχύτητα υ=2 m/s και κολλά στη µια µάζα Μ, όπως
φαίνεται στο σχήµα.
α) Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου µετά την
πλαστική κρούση
β) να βρεθεί κατά ποια γωνία θα περιστραφεί το σύστηµα µετά
την κρούση.
19. Μια συµπαγής σφαίρα και ένας σφαιρικός φλοιός, ίσης
µάζας m, αφήνονται από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου
γωνίας κλίσης φ, και ύψους h, πραγµατοποιώντας κύλιση
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α) Να υπολογιστεί ο λόγος

Kσ
, όπου Κσ είναι η κινητική
Kφ

ενέργεια της σφαίρας και Κφ η κινητική ενέργεια του φλοιού.
β) Να υπολογιστεί ο λόγος των κινητικών ενεργειών των δυο
µηχανικών στερεών σωµάτων που οφείλονται µόνο στη στροφική
τους κίνηση.
∆ίνονται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς τον άξονα που
περνά από το κέντρο µάζας της Ισ=
Ιφ=

2
mσRσ2 και του φλοιού
5

2
mφRφ2.
3

20.
Ο τροχός του σχήµατος ακτίνας R
έχει
µάζα M=2 Kg και µπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο άξονα που περνά από το Κ.
Στον τροχό είναι τυλιγµένο επίσης ένα
αβαρές σχοινί, στο ελεύθερο άκρο του
οποίου είναι δεµένο ένα σώµα µάζας m=1
Kg. Αν αφήσουµε το σώµα ελεύθερο, να
βρεθεί
η ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώµα όταν
θα διανύσει απόσταση ℓ=10 cm.
Η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον
άξονά του είναι Ι=

1 2
ΜR και η επιτάχυνση
2

R

K
T

M

T
m

α

της βαρύτητας είναι g=10m/s2.

α

21.
Η
τροχαλία
του
σχήµατος ακτίνας R=10 cm
έχει ροπή αδράνειας Ι=5⋅103
Κg⋅m2, ως προς τον άξονα
περιστροφής της.
Οι δυο µάζες m1=5 Kg και
m2=4
Kg
είναι
αρχικά
ακίνητες. Αν ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης ανάµεσα
στη
µάζα
m2
και
το
οριζόντιο
επίπεδο
είναι

m2

T

T2

T2
K R

T1
T1
α
m1
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µ=0,625 και αφήσουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί τη
χρονική στιγµή t=0, τότε
Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος µάζας m1 ώστε να
πραγµατοποιήσει η τροχαλία Ν=9,5/π πλήρεις στροφές.

22. Η διπλή τροχαλία του σχήµατος
µπορεί
να
περιστρέφεται
ελεύθερα
γύρω από άξονα που περνά από το
κέντρο της Κ. Η µικρή τροχαλία έχει
ακτίνα r=4 cm και µάζα m=2 Kg και η
µεγάλη έχει ακτίνα R=8 cm και µάζα
M=8 Kg. Γύρω από κάθε τροχαλία είναι
τυλιγµένο
αβαρές
σχοινί.
Στα
ελεύθερα άκρα των δυο σχοινιών είναι
δεµένα τα σώµατα m1 και m2. Κάποια
στιγµή αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο
να κινηθεί
Αν m1=1 Kg και m2=1,5 Kg, και
Ι1=

1 2
1
ΜR και Ι2= m r2, τότε ποιες θα
2
2

K
R

T1
h1

r

h2

Uβ=0

είναι οι ταχύτητες τους όταν τα
σώµατα
θα
απέχουν
κατακόρυφη
απόσταση d=3 m, αν αρχικά ξεκίνησαν
από την ίδια οριζόντια θέση;
Z
23. Ο δίσκος του σχήµατος
έχει µάζα Μ=4 Kg και ακτίνα
ω0
R=0,3 m. Στο δίσκο υπάρχει
R
ένα αυλάκι µέσα στο οποίο
έχουµε ένα ελατήριο σταθεράς
O
Κ=6400Ν/m στη µια άκρη του
R/2
οποίου
υπάρχει
δεµένη
µια
µάζα m=1 Kg, ενώ η άλλη άκρη
του είναι δεµένη στον σταθερό
άξονα περιστροφής του δίσκου.
Z΄
Το
σώµα
µε
το
ελατήριο
ισορροπεί αρχικά σε απόσταση R/2 από το κέντρο O του
δίσκου. Αποµακρύνουµε τη µάζα m, έτσι ώστε να φτάσει στην
περιφέρεια του δίσκου. Τη χρονική στιγµή t=0, αφήνουµε τη
µάζα m, ελεύθερη να ταλαντώνεται, ενώ ταυτόχρονα ο δίσκος
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αρχίζει να περιστρέφεται µε ω0=40 rad/s. Αν για το δίσκο
I=

1
M R2, τότε
2

α) Να βρείτε πως µεταβάλλεται η στροφορµή του συστήµατος
L(t), σε συνάρτηση µε το χρόνο t,
β) να βρείτε πως µεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα ω(t) του
δίσκου, σε συνάρτηση µε την απόσταση x, από τη θέση φυσικού
µήκους του ελατηρίου,
γ) να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου για x=0
δ) να υπολογιστεί τότε η µεταβολή στην κινητική ενέργεια
του συστήµατος.
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ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1.

Ένα σώµα πραγµατοποιεί οµαλή
γωνιακή του επιτάχυνση είναι:

κυκλική

κίνηση

τότε

η

α. αγων= 0
β. αγων= σταθερή
γ. αγων= ω
δ. αγων> 0.
Μονάδες 5
2.

Η ροπή αδράνειας µιας οµογενούς ράβδου µάζας m και
µήκους  ως προς άξονα που είναι κάθετος στη ράβδο και
διέρχεται από το ένα άκρο της είναι Ι=

1 m2.
3

Ως προς

άξονα παράλληλο µε τον προηγούµενο που περνάει από το
κέντρο µάζας της ράβδου η ροπή αδράνειας της ράβδου
είναι:

1 m2 β.
12
3
Ι= m2 δ.
4

α. Ι=

γ.

2 m2
3
7
Ι= m2.
9
Ι=

Μονάδες 5
3.

Ένα αυτοκίνητο κινείται προς το Βορρά σε οριζόντιο
δρόµο. Τότε η κατεύθυνση της στροφορµής των τροχών του
είναι :
α. προς το Βορρά επίσης
β. προς το Νότο
γ. προς τη ∆ύση
δ. συνεχώς µεταβάλλεται.
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Μονάδες 5
4.

Η στροφορµή ενός συστήµατος παραµένει σταθερή:
α. όταν δεν παράγεται έργο πάνω στο σύστηµα ,
β. όταν η συνολική εξωτερική ροπή που δρα στο σύστηµα,
είναι µηδέν
γ. όταν το σύστηµα περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή
ταχύτητα,
δ.

όταν το σύστηµα δεν περιστρέφεται.
Μονάδες 5

5.

Το έργο µιας δύναµης που περιστρέφει ένα σώµα ισούται
µε το γινόµενο
α. της ροπής της δύναµης επί τη γωνιακή ταχύτητα του
σώµατος ,
β. της ροπής της δύναµης επί τη γωνιακή επιτάχυνση του
σώµατος
γ. της ροπής της δύναµης επί τη γωνία στροφής του
σώµατος,
δ. της ροπής αδράνειας του σώµατος επί τη γωνιακή του
ταχύτητα
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
1.
α. Η γωνιακή ταχύτητα ενός τροχού
που περιστρέφεται µεταβάλλεται µε
το χρόνο όπως φαίνεται στο σχήµα.
Τότε η γωνιακή επιτάχυνση του
τροχού είναι 0,25 rad/s2.
i)
Σωστό
ii)
Λάθος
Μονάδες 3
β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή
σας.

ω(rad/s)

6

2
t(s)
16

Μονάδες 7
2.

Μια σφαίρα και ένας κύλινδρος έχουν την ίδια µάζα Μ και
την ίδια ακτίνα R
και αφήνονται να κυλήσουν χωρίς
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ολίσθηση σε ένα σηµείο κεκλιµένου επιπέδου. Ποιο από τα
δύο σώµατα αποκτά µεγαλύτερη επιτάχυνση ως προς το
κέντρο µάζας του;
Οι ροπές αδράνειας των δυο σωµάτων ως προς τον άξονα
περιστροφής τους είναι: Ισφ=2ΜR2/5 και ΙΚ=MR2/2.
Μονάδες 8
3.

Σε τροχό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα
ασκείται δύναµη F που µεταβάλλει τη γωνιακή του
ταχύτητα από -2 rad/s σε 4rad/s. Να υπολογιστεί το έργο
της δύναµης.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
Ένας τροχός αφήνεται να κινηθεί σε πλάγιο επίπεδο που
σχηµατίζει µε το οριζόντιο γωνία φ.
Για ποιες τιµές του συντελεστή στατικής τριβής η κίνησή
του γίνεται χωρίς ολίσθηση;
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς άξονα γύρω
από τον οποίο στρέφεται Ι=

1 m.R2.
2
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 4ο
Μια κυκλική ξύλινη πλατφόρµα µάζας Μ και ακτίνας R µπορεί
να
περιστρέφεται
σε
οριζόντιο
επίπεδο
γύρω
από
κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της. Ένα
παιδί µάζας m=M/2 βρίσκεται στο µέσο µιας ακτίνας της
πλατφόρµας και το σύστηµα περιστρέφεται µε συχνότητα
f=0,4 Hz. Η ροπή αδράνειας της πλατφόρµας ως προς τον
άξονα περιστροφής της είναι Ι=
A.

B.

1
2

ΜR2.

Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί το παιδί ώστε να
µειωθεί η συχνότητα περιστροφής του συστήµατος;
Μονάδες 7
Ποια θα είναι η ελάχιστη συχνότητα περιστροφής της
πλατφόρµας;
Μονάδες 7
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Γ. Να υπολογιστεί το έργο της δύναµης που απαιτείται για να
ακινητοποιηθεί η πλατφόρµα µε το παιδί, όταν περιστρέφονται
µε την ελάχιστη συχνότητα. ∆ίνονται η µάζα της πλατφόρµας
Μ=100Kg και ακτίνα της R=1m.
Μονάδες 7
∆. Πόση είναι η µέση ισχύς που επιβραδύνει το σύστηµα
πλατφόρµα παιδί, αν ακινητοποιούνται σε χρόνο 10 s;
Μονάδες 4
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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ΚΡΟΥΣΕΙΣ
Στη µηχανική


µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δυο σωµάτων,
που διαρκεί ελάχιστο χρόνο και συνοδεύεται µε την εµφάνιση
πολύ µεγάλων δυνάµεων.

Έτσι όταν δύο σώµατα αλληλεπιδρούν για πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα, για παράδειγµα όταν συγκρούονται δύο
µπάλες του µπιλιάρδου, τότε ανταλλάσσουν ενέργεια και ορµή
µε αποτέλεσµα η κινητική κατάστασή τους ή τουλάχιστον ενός
από αυτά, να µεταβάλλεται απότοµα.

Οι απότοµες αυτές αλλαγές της κίνησης προκαλούνται από
τις ισχυρές δυνάµεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα σώµατα
που συγκρούονται, κατά τη διάρκεια της επαφής τους. Οι
δυνάµεις αυτές έχουν σχέση δράσης – αντίδρασης και
µεταβάλλονται µε το χρόνο F(t).
Στην ατοµική και πυρηνική φυσική


Ονοµάζουµε, κρούση και κάθε φαινόµενο του µικρόκοσµου,
στο οποίο τα ΄΄συγκρουόµενα ΄΄ σωµατίδια, αλληλεπιδρούν µε
σχετικά µεγάλες δυνάµεις για πολύ µικρό χρόνο. Το φαινόµενο
αυτό στη σύγχρονη φυσική ονοµάζεται και σκέδαση.

Σ’
αυτή
την
περίπτωση
η
έννοια
της
κρούσης
συµπεριλαµβάνει και φαινόµενα όπου τα ΄΄συγκρουόµενα΄΄
σωµατίδια δεν έρχονται σε επαφή.
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Έτσι για παράδειγµα στο µικρόκοσµο, όταν ένα σωµατίδιο
α
(πυρήνας
He)
κινείται προς έναν
άλλο πυρήνα (Π),
οι αλληλεπιδράσεις
τους,
(απωστικές
ηλεκτρικές
δυνάµεις
που
οφείλονται
στα
θετικά
τους
φορτία), είναι πολύ ασθενείς όταν βρίσκονται µακριά.
Γίνονται όµως πολύ ισχυρές όταν τα σωµατίδια πλησιάσουν µε
αποτέλεσµα την απότοµη αλλαγή στην κινητική τους κατάσταση.
Σε αυτή τη πολύ µικρή χρονική διάρκεια µεταβολής της
κινητικής τους κατάστασης λέµε τότε ότι έχουµε κρούση των
δύο σωµάτων, παρόλο που τα σώµατα δεν έρχονται σε επαφή.

Η διατήρηση της ορµής στις κρούσεις

Η αρχή της διατήρησης της ορµής (Α.∆.Ο),
ισχύει σε
κλειστό ή µονωµένο σύστηµα σωµάτων και είναι πειραµατικός
νόµος.

Κλειστό ή µονωµένο είναι ένα σύστηµα σωµάτων στο οποίο δεν
εξασκούνται εξωτερικές δυνάµεις ή αν εξασκούνται έχουν
συνισταµένη µηδέν δηλαδή ΣFεξ = Ο.

Πρέπει να τονίσουµε ότι στη φύση δεν υπάρχουν µονωµένα
συστήµατα. Μπορούµε όµως να θεωρήσουµε ένα σύστηµα µονωµένο
κάνοντας προσεγγίσεις στις οποίες θεωρούµε αµελητέες
διάφορες εξωτερικές δυνάµεις.
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Επειδή η κρούση
είναι ένα φαινόµενο που διαρκεί πολύ λίγο χρόνο,
και επειδή
ii) οι δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ των σωµάτων
κατά τη διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µεγαλύτερες
από
τις
εξωτερικές
δυνάµεις
που
θεωρούνται
αµελητέες,
i)

για αυτό οι ωθήσεις (F⋅∆t), των εξωτερικών δυνάµεων – αν
υπάρχουν - είναι αµελητέες κατά τη διάρκεια της κρούσης.
Έτσι το
θεωρηθεί
εποµένως
σηµαίνει
πριν και

σύστηµα των σωµάτων που συγκρούονται µπορεί να
µονωµένο, για τη χρονική διάρκεια της κρούσης και
η ορµή του συστήµατος διατηρείται σταθερή. Αυτό
πως αν υπάρχουν εξωτερικές δυνάµεις µόνο ακριβώς
ακριβώς µετά την κρούση παίρνουµε την Α.∆.Ο.

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι:

Σε κάθε κρούση ισχύει πάντα η αρχή διατήρησης της
ορµής.
∆ηλαδή η ορµή του συστήµατος των σωµάτων, κατά την κρούση,
διατηρείται σταθερή.
Έτσι αν pπριν είναι η ορµή του συστήµατος αµέσως πριν την
κρούση και pµετά η ορµή του συστήµατος αµέσως µετά την
κρούση, ισχύει:
pπριν = pµετά

ή

∆pολ=0
Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι ορµές των σωµάτων του συστήµατος
κατά την κρούση δε µεταβάλλονται. Κατά τη σύγκρουση δυο
σωµάτων θα ισχύει ∆p1= - ∆p2 δηλαδή οι µεταβολές των ορµών
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των δυο σωµάτων θα είναι ίσες και αντίθετες ώστε η συνολική
µεταβολή της ορµής του συστήµατος να είναι µηδέν. Αυτό
σηµαίνει πως αν κάποιο σώµα κερδίζει ορµή κάποιο άλλο χάνει
ίσο και αντίθετο ποσό µε αποτέλεσµα η συνολική ορµή του
συστήµατος να παραµένει σταθερή.

Η ενέργεια στις κρούσεις

Κατά τη σύγκρουση δύο σωµάτων ένα µέρος της µηχανικής
τους ενέργειας µετατρέπεται σε θερµότητα (Q=∆Κ). Επειδή η
κρούση είναι ένα φαινόµενο αµελητέας χρονικής διάρκειας, η
δυναµική ενέργεια των σωµάτων -που εξαρτάται από τη θέση
τους στο χώρο- δε µεταβάλλεται. Εποµένως :
Σε αντίθεση µε την ορµή η ολική κινητική ενέργεια κατά τη
διάρκεια της κρούσης δε διατηρείται πάντα.


Στην ιδανική περίπτωση που η µηχανική ενέργεια των
σωµάτων δε µεταβάλλεται µε την κρούση, η κρούση ονοµάζεται
ελαστική.
Ελαστική είναι η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική
ενέργεια του συστήµατος των συγκρουόµενων σωµάτων, δηλαδή
∆Κ=0 ή Κολ(πριν) = Κολ(µετά).
Στο µακρόκοσµο η ελαστική κρούση αποτελεί µια εξιδανίκευση.
Προσεγγιστικά ελαστική µπορεί να θεωρηθεί η κρούση ανάµεσα
σε δύο πολύ σκληρά σώµατα, όπως ανάµεσα σε δύο µπάλες του
µπιλιάρδου. Στο µικρόκοσµο όµως έχουµε κρούσεις απολύτως
ελαστικές όπως αυτή που περιγράψαµε προηγουµένως ανάµεσα
στο σωµάτιο α και τον πυρήνα.
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Ανελαστική, ονοµάζεται η κρούση στην οποία ένα µέρος
της αρχικής κινητικής ενέργειας των σωµάτων µετατρέπεται σε
θερµότητα, δηλαδή
∆Κ<0 ή Κολ(πριν) > Κολ(µετά).
Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι εκείνη που
οδηγεί στη συγκόλληση των σωµάτων – στη δηµιουργία
συσσωµατώµατος. Αυτή η κρούση ονοµάζεται πλαστική.


Είναι δυνατό σε µια ανελαστική κρούση να έχουµε αύξηση

της ολικής κινητικής ενέργειας µετά την κρούση. Τέτοιες
περιπτώσεις εµφανίζονται στην πυρηνική φυσική, οπότε τότε
ισχύει ∆Κ>0.
Γενικά µπορούµε να πούµε πως σε κάθε ανελαστική κρούση
ισχύει ∆Κ≠
≠0

Ανάλογα µε τη διεύθυνση που κινούνται τα σώµατα πριν
συγκρουστούν
οι
κρούσεις
διακρίνονται
σε
κεντρικές,
έκκεντρες και πλάγιες.

Κεντρική, (ή µετωπική) ονοµάζεται η κρούση κατά την
οποία τα διανύσµατα των ταχυτήτων των κέντρων µάζας των
σωµάτων που συγκρούονται βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία,
δηλαδή έχουν την ίδια διεύθυνση και ίδια ή αντίθετη φορά.
Αν τα σώµατα που συγκρούονται είναι δυο σφαίρες και η
κρούση τους είναι κεντρική δηλαδή τα διανύσµατα των
ταχυτήτων βρίσκονται στη διάκεντρο των σφαιρών, τότε και οι
ταχύτητές τους µετά την κρούση θα βρίσκονται επίσης στην
ίδια (αρχική) διεύθυνση.
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Έκκεντρη,
ονοµάζεται η κρούση
στην
οποία
οι
ταχύτητες
των
κέντρων
µάζας
των
σωµάτων
που
συγκρούονται είναι παράλληλες και δεν βρίσκονται στην ίδια
ευθεία.


Πλάγια ονοµάζεται
η
κρούση
αν
οι
ταχύτητες των σωµάτων
πριν
την
κρούση
βρίσκονται σε τυχαίες
διευθύνσεις.
Τότε όµως και µετά την
κρούση οι δυο σφαίρες
θα κινηθούν σε τυχαίες
διευθύνσεις.
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5-3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ∆ΥΟ
ΣΦΑΙΡΩΝ

Οι δύο σφαίρες
του σχήµατος µε
µάζες m1 και m2
κινούνται
µε
ταχύτητες υ1 και
υ2
και
συγκρούονται
µετωπικά (κεντρικά) και ελαστικά ενώ µετά την κρούση έχουν
ταχύτητες υ1΄ και υ2΄.
Τότε όπως και σε κάθε κρούση ισχύει η




p

Α.∆.Ο: (Αρχή ∆ιατήρησης της ορµής)



αρχ

=p

τελ

ή m1⋅υ1+ m2⋅υ2= m1⋅υ΄1+ m2⋅υ΄2 ή

m1⋅(υ1- υ΄1)= m2(υ΄2-υ2) (1)
και η


Α.∆.Μ.Ε: (Αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας)
Καρχ=Κτελ ή

1
1
1
1
m1⋅υ12+
m2⋅υ22=
m1⋅υ΄12+
m2⋅υ΄22 ή
2
2
2
2
m1⋅(υ12- υ΄12)= m2⋅(υ΄22-υ22) ή m1⋅(υ1-υ΄1) ⋅(υ1+υ΄1)= m2⋅(υ΄2-υ2)
⋅(υ΄2+υ2) (2)

280

ΚΡΟΥΣΕΙΣ- DΟΟPLER
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

Από τις σχέσεις (1) και(2) προκύπτει υ1+υ΄1= υ΄2+υ2

(3)

Από τις σχέσεις (1)και(2) προκύπτει υ1+υ΄1= υ΄2+υ2

(3)

Α) Αν m1=m2: (1)⇒ υ1-υ΄1= υ΄2-υ2
⇒υ1-υ΄1=
(3) ⇒ υ΄2= υ1+υ΄1-υ2
= υ1+υ΄1-υ2 -υ2 ή 2υ΄1=2υ2
ή
υ΄1=υ2 και υ΄2= υ1
∆ηλαδή οι σφαίρες ανταλλάσσουν ταχύτητες.
Β) Αν υ2=0: (1)⇒ m1⋅υ1- m1⋅υ΄1= m2⋅υ΄2

⇒
(3) ⇒ υ΄2= υ1+υ΄1
⇒m1⋅υ1-m1⋅υ΄1=m2⋅υ1+ m2⋅ υ΄1 ή

υ΄1=

(m1+m2)⋅υ΄1=(m1-m2)⋅υ1

m1 - m2
⋅υ1
m1 + m2

ή
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και
υ΄2=

2m1
⋅υ1
m1 + m2

•

Παρατηρούµε πως αν γνωρίζουµε τις ταχύτητες των
σφαιρών πριν την κρούση και τις µάζες τους µπορούµε να
υπολογίσουµε τις ταχύτητές τους µετά την κρούση.

•

Ακόµη κατά τον υπολογισµό των ταχυτήτων των σφαιρών
υποθέσαµε ότι οι σφαίρες µετά την κρούση συνεχίζουν να
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αν µετά τις
πράξεις προκύψει αρνητική τιµή για την υ1΄ ή την υ2΄
θα συµπεράνουµε ότι άλλαξε η φορά κίνησης µετά την
κρούση.

Β1) Αν m1=m2: υ΄1=0
ανταλλάσσουν ταχύτητες.

και

υ΄2=0

m1
-1
m2
0 -1
Β2) Αν m2>>m1: υ΄1=
⋅υ1 ή υ΄1=
⋅υ1 ή
m1
0+1
+1
m2
υ΄1= -υ1

και

2
υ΄2=

m1
m2

m1
+1
m2

⋅υ1 ή υ΄2=

0
⋅υ1 ή
0+1

οι

σφαίρες
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υ΄2=0
m2>>m1


∆ηλαδή η σφαίρα m1 µικρής
µάζας,
ανακλάται
µε
ταχύτητα
ίδιου µέτρου και αντίθετης φοράς m 1
από αυτήν που είχε πριν την
κρούση ενώ το σώµα µεγάλης µάζας
m2 , παραµένει πρακτικά ακίνητο.

υ1

m1

-υ1


Έτσι όταν µια σφαίρα µικρής µάζας
προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην
επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο
ανακλάται µε ταχύτητα ίδιου µέτρου και
αντίθετης φοράς


Στην περίπτωση που η σφαίρα προσκρούει ελαστικά και
πλάγια σε έναν τοίχο αναλύουµε την
ταχύτητά της σε δύο συνιστώσες, τη µία
(υx) κάθετη στον τοίχο και την άλλη
(υy) παράλληλη µε αυτόν. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω η κάθετη στον τοίχο συνιστώσα
της ταχύτητας θα αλλάξει φορά και θα
διατηρήσει το µέτρο της (υx΄= -υx).
H δύναµη που ασκείται στη σφαίρα κατά
την κρούση είναι κάθετη στον τοίχο,
άρα η y συνιστώσα της ταχύτητας δε
µεταβάλλεται (υy΄= υy).
Το µέτρο της ταχύτητας µετά την κρούση είναι:
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2

υ΄= υx΄ + υy΄ = υx 2 + υy 2 =υ
δηλαδή το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας δε µεταβάλλεται.

και

η

υ΄,

αντίστοιχα, µε την κάθετη στον τοίχο ισχύει ηµπ=

υy
υ

και

Αν

π

ηµα=

και

υy΄
υ΄

α

οι

γωνίες

που

σχηµατίζουν

η

υ

όµως υy΄= υy και υ=υ΄

άρα ηµπ= ηµα

ή
π=α

∆ηλαδή η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση µε τη γωνία
ανάκλασης.

m2
m1
1- 0
Β3) Αν m1>>m2: υ΄1=
⋅υ1 ή υ΄1=
⋅υ1 ή
m2
1+ 0
1+
m1
1-

υ΄1= υ1
και
υ΄2=

2
2
⋅υ1 ή υ΄2=
⋅υ1 ή
m2
1+ 0
1+
m1
υ΄2=2⋅⋅υ1
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m1>>m2
∆ηλαδή αν ένα πολύ βαρύ
σώµα συγκρουστεί µετωπικά
και ελαστικά µε ένα άλλο
υ1
ακίνητο πολύ µικρής µάζας,
τότε η ταχύτητα του πρώτου
δε
µεταβάλλεται
ενώ
το
ακίνητο σώµα εκτινάσσεται
µε διπλάσια περίπου ταχύτητα.
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Ελαστική κρούση
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. ∆ύο σφαίρες ίσων µαζών κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία
και κατά
την ίδια φορά µε ταχύτητες υ1=15 m/s και υ2=5 m/s . Αν µετά
την κρούση η σφαίρα 1 έχει ταχύτητα υ1΄=4 m/s,
α) να εξηγήσετε γιατί η κρούση δεν είναι ελαστική,
β) να υπολογίσετε τις τιµές που πρέπει να έχουν
ταχύτητες υ1΄ και υ2΄, ώστε η κρούση να είναι ελαστική.

οι

2. Μια σφαίρα Α µάζας m1=4 Kg κινείται µε ταχύτητα υ1=15
m/s και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα
Β, µάζας m2=8 Kg.
α) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες των δυο σφαιρών µετά την
κρούση,
β) να υπολογιστεί η µεταβολή της ορµής της κάθε σφαίρας,
καθώς και η µεταβολή της ορµής του συστήµατος των δυο
σφαιρών κατά τη διάρκεια της κρούσης,
γ) να υπολογιστεί η µεταβολή της κινητικής ενέργειας της
κάθε σφαίρας,
δ) Αν ο χρόνος επαφής των δυο σφαιρών είναι ∆t=0,01 s, να
υπολογιστεί η δύναµη που ασκήθηκε σε κάθε σφαίρα. Τι
παρατηρείτε;
ε) να υπολογιστεί η µέγιστη παροδική ενέργεια ελαστικής
παραµόρφωσης και να γίνει το διάγραµµα Κ(t), του συστήµατος
των δυο µαζών κατά τη διάρκεια της κρούσης.
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3.
Οι δύο σφαίρες του
σχήµατος µε µάζες
m1=2 Kg
και m2=3 Kg , κινούνται µε
ταχύτητες υ1=5 m/s και υ2=10
m/s αντίθετης φοράς. Αν οι
σφαίρες
συγκρούονται
µετωπικά και ελαστικά τότε,

υ1

υ2

m1

m2

α) να υπολογιστούν οι ταχύτητες των δυο σφαιρών αµέσως µετά
την κρούση,
β)να υπολογιστεί η µεταβολή της ορµής της κάθε σφαίρας,
γ) να υπολογιστεί η εκατοστιαία µεταβολή της κινητικής
ενέργειας της κάθε µάζας καθώς και του συστήµατος,
δ)για ποια τιµή του λόγου των ταχυτήτων

υ1
,
υ2

η σφαίρα m1,

µετά την κρούση παραµένει ακίνητη;

4.
Σώµα µάζας m που κινείται µε
συγκρούεται
µετωπικά
και
ελαστικά
τριπλάσιας µάζας.
α) Να υπολογιστούν
κρούση,

οι

ταχύτητες

β) για ποια αναλογία µαζών

των

ταχύτητα υ1=12 m/s
µε
ακίνητο
σώµα

σωµάτων

µετά

την

m2
, η ταχύτητα της ακίνητης
m1

µάζας m2, µετά την κρούση έχει µέτρο 24 m/s;
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5. Σφαίρα (1) µάζας m1=1 Kg προσπίπτει µε ταχύτητα υ1 σε
ακίνητη σφαίρα (2) και συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά µε
αυτή. Μετά την κρούση η (1) κινείται µε ταχύτητα µέτρου
υ1΄= υ1/3. Ποια πρέπει να είναι η µάζα m2 της σφαίρας (2)
ώστε
α) Η υ1΄να είναι οµόρροπη της υ1.
β) Η υ1΄να είναι αντίρροπη της υ1 .

6. Σφαίρα µάζας m1=2 kg που κινείται µε ταχύτητα υ1=4 m/s
συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε άλλη σφαίρα µάζας m2=4
kg που κινείται προς την πρώτη µε ταχύτητα υ2=5 m/s. Να
υπολογίσετε τις
ταχύτητες των σωµάτων µετά τη σύγκρουση.
7. Σφαίρα µάζας m1 πέφτει µε ταχύτητα υ1 σε ακίνητη σφαίρα
µάζας m2 και συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά µε αυτή.
Ποια πρέπει να είναι η σχέση µεταξύ των m1 και m2 ώστε µετά
την κρούση η σφαίρα m2 να έχει µέγιστη κινητική ενέργεια;

8. Όταν ένα
πυρήνα χάνει
επιβραδύνεται.
το νετρόνιο αν

κινούµενο νετρόνιο συγκρουστεί µε ακίνητο
µέρος της κινητικής του ενέργειας και
Τι ποσοστό της κινητικής του ενέργειας χάνει
συγκρουστεί

α) µε πυρήνα πρωτίου ( 11 H ),
β) µε πυρήνα δευτερίου ( 12 H ) και
γ) µε πυρήνα ηλίου( 24 He );
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Οι κρούσεις θεωρούνται ελαστικές.

9.
Μια σφαίρα συγκρούεται ελαστικά µε άλλη όµοια σφαίρα
που αρχικά ηρεµεί. ∆είξτε ότι αν η κρούση δεν είναι
κεντρική, µετά την κρούση οι σφαίρες θα κινηθούν σε
διευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους.

10.
Σώµα µάζας m1 έχει
ταχύτητα υο και προσκρούει
σε ακίνητο σώµα µάζας m2
=2m1
που
βρίσκεται
σε
απόσταση x=1 m. Μετά την
κρούση, που είναι ελαστική,
το πρώτο σώµα επιστρέφει και σταµατά στην αρχική του θέση.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης των δυο σωµάτων µε το δάπεδο
είναι µ=0,5. Να υπολογίσετε:
α) την αρχική ταχύτητα υο του πρώτου σώµατος.
β) το διάστηµα που θα διανύσει το δεύτερο σώµα µέχρι να
σταµατήσει.
∆ίνεται g=10 m/s2.

11. Ελατήριο σταθερά Κ=200 Ν/m
βρίσκεται πάνω σε λείο πλάγιο
επίπεδο, µε κλίση φ=30ο, όπως
στο σχήµα. Στο πάνω άκρο του
ελατηρίου ισορροπεί σώµα µε
µάζα m2=1 kg ενώ το κάτω άκρο
του
είναι
στερεωµένο
σε
ακλόνητο σηµείο. Από το σηµείο
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Α που απέχει απόσταση l=4 m από το m2 αφήνεται να ολισθήσει
σώµα µάζας m1=m2/3. Το m1 κατεβαίνοντας συγκρούεται µετωπικά
και ελαστικά µε το m2. Nα υπολογιστεί σε πόση απόσταση από
το σηµείο της σύγκρουσης οι ταχύτητες των m1 και m2
στιγµιαία θα µηδενιστούν. ∆ίνεται g=10 m/s2.

12. Σφαίρα µάζας M=4 Kg και ακτίνας r, κυλίεται κατά µήκος
του
τεταρτοκυκλίου
M
ΑΒ ακτίνας R=80 cm.
A
Η σφαίρα φτάνει στη
βάση
του
R
m
τεταρτοκυκλίου
και
K
υ
συνεχίζει
να
κυλίεται κατά µήκος
B
της οριζόντιας εφαπτοµένης του τεταρτοκυκλίου στο σηµείο Β
πάνω
σε
οριζόντιο
επίπεδο.
Στο
οριζόντιο
επίπεδο
συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε µια όµοια µάζα m=Μ. Η
m είναι αρχικά ακίνητη και είναι δεµένη στο ελεύθερο άκρο
οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=960Ν/m, το οποίο έχει το
άλλο του άκρο στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο.
α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα υ, της µεταφορικής κίνησης της
σφαίρας στο κατώτερο σηµείο Β, του τεταρτοκυκλίου,
β) αν και η ακίνητη σφαίρα µετά την κρούση κυλίεται χωρίς
να ολισθαίνει, τότε να αποδειχθεί ότι ο άξονας της σφαίρας
πραγµατοποιεί απλή αρµονική ταλάντωση,
γ) να υπολογιστεί η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, και
να γραφεί ή εξίσωσή της απλής αρµονικής ταλάντωσης, αν για
t=0 είναι x=0,υ>0.
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∆ίνονται η ροπή αδράνειας της σφαίρας για άξονα από το
κέντρο µάζας της Ι=

2 2
Μr και η επιτάχυνση της βαρύτητας
5

g=10m/s2 . Θεωρείστε ακόµη ότι η ακτίνα r, της σφαίρας
είναι
πολύ
µικρότερη
της
ακτίνας R, του τεταρτοκυκλίου.
13. Ο τροχός του σχήµατος έχει
ακτίνα R=0,1 m, µάζα Μ=4 Kg και
µπορεί να περιστρέφεται χωρίς
τριβές
γύρω
από
οριζόντιο
άξονα, που περνά από το κέντρο
του
Κ.
Στον
τροχό
είναι
τυλιγµένο ένα αβαρές σχοινί,
στο ελεύθερο άκρο του οποίου (+)
είναι δεµένο σώµα µάζας m=2 Kg.
Α) Αν αφήσουµε ελεύθερο το σώµα
µάζας m, να βρείτε:
i) τη γωνιακή επιτάχυνση
του τροχού,

K
M

R
T

TM

T
α

l
Θ.Φ.Μ
Θ.Ι.Τ
A

m

K

m

αγων,

ii) την τάση του σχοινιού και iii) το ρυθµό µε τον οποίο
αυξάνεται η στροφορµή του τροχού καθώς ξετυλίγεται το
σχοινί.
Β) Όταν ξετυλιχθεί σχοινί µήκους ℓ=0,4 m, το σώµα µάζας m,
συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε µια όµοια ακίνητη µάζα
m, που είναι στερεωµένη στο ανώτερο άκρο, ενός κατακόρυφου
ελατηρίου σταθεράς Κ=200 Ν/m, όπως φαίνεται στο σχήµα.
Τότε:
i) Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης της µάζας m, που
είναι δεµένη στο ελατήριο µετά την κρούση,
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ii) να γράψετε την εξίσωση της Γ.Α.Τ που πραγµατοποιεί η
µάζα m, µετά την κρούση, θεωρώντας την προς τα πάνω φορά
θετική,
iii) να βρείτε το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας
(

∆Κ
)
∆t

της

µάζας

m,

όταν

αυτή

βρίσκεται

στη

µέγιστη

συσπείρωση.
∆ίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα που
περνά από το κέντρο Κ, ίση µε Ι=

1 2
ΜR και η επιτάχυνση της
2

βαρύτητας g=10m/s2.

14. Στο ελεύθερο άκρο , ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς
Κ=1900 Ν/m, που το άλλο άκρο του είναι στερεωµένο σε
ακίνητο τοίχο, τοποθετούµε (χωρίς να το δέσουµε ) σώµα
µάζας m1=0,5 Kg και συσπειρώνουµε το ελατήριο κατά x. Στη
συνέχεια αφήνουµε το σώµα ελεύθερο και αφού διανύσει
διάστηµα s=0,5 m > x, συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε
το κατώτερο σηµείο, κατακόρυφης ράβδου µάζας M=1,5 Kg και
µήκους  = 0,6 m, που µπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο
επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το ανώτερο
άκρο της. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος
και επιπέδου είναι µ=0,2
α) Να υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωση x του ελατηρίου,
ώστε να πετύχουµε οριακή ανακύκλωση της ράβδου.
β)
Να
υπολογίσετε
τη
µέγιστη
ενέργεια
παροδικής
παραµόρφωσης κατά τη διάρκεια της κρούσης και να γίνει η
γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος
των δυο µαζών κατά τη διάρκεια της ελαστικής κρούσης σε
συνάρτηση µε το χρόνο t.
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∆ίνονται η ροπή αδράνειας της ράβδου για άξονα περιστροφής
από

το

κέντρο

µάζας

της

Ιcm=1/12M2

και g=10m/s2 .

m1

15. Σφαίρα µάζας m1=0,1 Kg αφήνεται
να πέσει από ύψος h=20 cm, σε m2=0,1 Kg
που είναι δεµένη στην ελεύθερη άκρη
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=40
Ν/m. Αν η κρούση των δυο µαζών είναι
µετωπική και ελαστική να
υπολογίσετε
τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.

h
m2
Κ

16. Από τη κορυφή λείου
κεκλιµένου
επιπέδου,
γωνίας κλίσεως φ = 30°,
στερεώνεται
µε
τη
2
βοήθεια
ιδανικού
ελατηρίου σώµα µάζας m2 =
0
4,5
kg.
Το
σύστηµα
1
ισορροπεί
πάνω
στο
φ
κεκλιµένο επίπεδο. Από τη
βάση
του
κεκλιµένου
επιπέδου εκτοξεύεται προς τα πάνω σώµα µάζας m1 = 0,5 kg, µε
αρχική ταχύτητα υ0 = 6 m/s, που έχει τη διεύθυνση του άξονα
του ελατηρίου. Τα δύο σώµατα συγκρούονται µετωπικά και
ελαστικά. Μετά την κρούση η ταχύτητα του σώµατος m2
µηδενίζεται στιγµιαία, τη στιγµή που το ελατήριο αποκτά το
φυσικό του µήκος. ∆εδοµένου ότι η αρχική απόσταση των
σωµάτων είναι S = 1,1 m, να βρείτε

m Κ

S

m

α. το µέτρο της ταχύτητας
συγκρούεται µε το σώµα m2.

υ

του σώµατος

m1,

τη

στιγµή

που
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β. τα µέτρα των ταχυτήτων των δύο σωµάτων αµέσως µετά την
κρούση.
γ. τη σταθερά του ελατηρίου.
Να θεωρήσετε ότι η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή.
(Υπουργείου)

17. Σώµα µάζας m1 = 1 kg αφήνεται
να πέσει ελεύθερα από ύψος h = 5
m πάνω σε δίσκο µάζας m2 = 4 kg
που ισορροπεί προσαρµοσµένος σε
κατακόρυφο
ιδανικό
ελατήριο
4
σταθεράς Κ = 10
N/m, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Η κρούση
θεωρείται ελαστική. Να βρείτε:

h

h
x1

α. την ταχύτητα υ1 µε την οποία
η µάζα m1 θα προσκρούσει στο
δίσκο.
β. την πρόσθετη συσπείρωση x1 του ελατηρίου, από την αρχική
θέση του δίσκου.
γ. το ύψος h1, πάνω από την αρχική θέση του δίσκου, στο
οποίο θα αναπηδήσει η µάζα m1 µετά την κρούση. (Υπουργείου)

18. Μάζα m, κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ και
συγκρούεται ελαστικά µε αρχικά ακίνητη µάζα 2m. Αν µετά την
κρούση, η µάζα m σκεδάζεται σε διεύθυνση κάθετη στην αρχική
τότε να δείξετε ότι η απώλεια της κινητικής της ενέργειας
είναι ίση µε τα 2/3 της αρχικής της ενέργειας.
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19.
∆ύο σφαίρες αµελητέων ακτίνων µε µάζες m1 και m2,
όπου m1=m2 αφήνονται διαδοχικά να πέσουν από το ίδιο ύψος
h1=18 m επί οριζοντίου επιπέδου. Οι σφαίρες κινούνται επάνω
στην ίδια κατακόρυφο. Αφήνεται πρώτα η σφαίρα µάζας m1 και
µετά η σφαίρα µάζας m2. Η σφαίρα µάζας m1 προσκρούει στο
οριζόντιο επίπεδο και αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς
τα επάνω. Μόλις αποχωρισθεί µε το επίπεδο συγκρούεται
µετωπικά µε την κατερχόµενη σφαίρα µάζας m2. Να βρεθεί το
ύψος h2, στο οποίο θα φθάσει η σφαίρα µάζας m2. Να θεωρηθεί
ότι, όταν οι σφαίρες συγκρούονται, έχουν διανύσει την ίδια
κατακόρυφη απόσταση h1 από το σηµείο εκκινήσεως. Όλες οι
κρούσεις είναι απολύτως ελαστικές και η αντίσταση του αέρα
θεωρείται αµελητέα.
1 9 9 0
20.
∆ Σώµα µάζας m1 = 0,1 kg που είναι προσδεµένο στο
άκρο τεντωµένου νήµατος αφήνεται ελεύθερο από ύψος h, όπως
φαίνεται στο σχήµα.
Όταν
το
νήµα
βρίσκεται
στην
κατακόρυφη θέση, το
σώµα
έχει
ταχύτητα
µέτρου
υ1 = 2 m/sec
m
και
συγκρούεται
m
h
m
m
µετωπικά και ελαστικά
µε ακίνητο σώµα µάζας m2, όπου m2 = m1 .
1

1

2

3

Το σώµα µάζας m2, µετά την σύγκρουση, κινείται σε λείο
οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε
σώµα µάζας m3 = 0,7 kg. Το σώµα µάζας m3 είναι προσδεµένο
στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
Κ = 20 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα
στερεωµένο. Τη στιγµή της σύγκρουσης, το ελατήριο έχει το
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φυσικό του µήκος και ο άξονάς του συµπίπτει µε τη διεύθυνση
της κίνησης του σώµατος µάζας m2. Να θεωρήσετε αµελητέα τη
χρονική διάρκεια των κρούσεων και τη µάζα του νήµατος.
Να υπολογίσετε:
α.

το ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώµα µάζας
m1 .

β.

το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m2, µε την
οποία προσκρούει στο σώµα µάζας m3 .

γ.

το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα που
προέκυψε από την πλαστική κρούση.

δ.

το µέτρο της ορµής του συσσωµατώµατος µετά από χρόνο

t=

π
s από τη χρονική στιγµή που αυτό άρχισε να
15

κινείται.
∆ίνονται:

g = 10 ms-2 ,

συν

π
= 0,5 .
3
(Επαν. 2003)
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ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ
Ανελαστική, ονοµάζεται η κρούση στην οποία ένα µέρος

της αρχικής κινητικής ενέργειας των σωµάτων µετατρέπεται σε
θερµότητα, και σε δυναµική ενέργεια µόνιµης παραµόρφωσης
δηλαδή
∆Κ= Κολ(µετά)-Κολ(πριν)<0 ή Κολ(πριν) > Κολ(µετά).

Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι εκείνη που
οδηγεί στη συγκόλληση των σωµάτων – στη δηµιουργία
συσσωµατώµατος. Αυτή η κρούση ονοµάζεται πλαστική.



Είναι δυνατό σε µια ανελαστική κρούση να έχουµε αύξηση

της ολικής κινητικής ενέργειας µετά την κρούση. Τέτοιες
περιπτώσεις εµφανίζονται στην πυρηνική φυσική, οπότε τότε
ισχύει ∆Κ>0.
Γενικά µπορούµε να πούµε πως σε κάθε ανελαστική κρούση
ισχύει ∆Κ≠
≠0



Να δείξετε ότι κατά τη διάρκεια µιας πλαστικής κρούσης

δυο µαζών δε
διατηρείται η
κινητική
ενέργεια του
συτήµατος.

m1

m2
υ1

V
m1 m2
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Έστω οι δυο µάζες του σχήµατος m1 και m2 οι οποίες έχουν
ταχύτητες υ1≠0 και υ2=0 (η m2 είναι αρχικά ακίνητη) και έστω
ότι
συγκρούονται
πλαστικά
δηλαδή
µετά
τη
σύγκρουση
κινούνται µαζί σαν ένα συσσωµάτωµα µε κοινή ταχύτητα V.
Τότε θα ισχύει όπως και σε κάθε σύγκρουση η
Α.∆.Ο: (Αρχή ∆ιατήρησης της ορµής)
και θα έχουµε m1υ1=(m1+m2)V (1)
Η

ολική

κινητική

ενέργεια

του

συστήµατος

πριν

από

την

κρούση είναι
Κολ(πριν) =

1
m1υ12
2

ενώ µετά την κρούση είναι
Κολ(µετά)=
Αν

1
(m1+m2)V2.
2

διαιρέσουµε

τις

δυο

σχέσεις

κατά

µέλη

προκύπτει

1
m1υ12
2

K ολ (πριν)
m + m2
=
= 1
>1
m1
K ολ (µετά) 1
2
(m1 + m2 )V
2
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η κινητική ενέργεια µειώθηκε κατά
τη διάρκεια της σύγκρουσης ∆Κ<0 ή Κολ(πριν) > Κολ(µετά).
Η απώλεια της κινητικής ενέργειας είναι
∆Κ=

1
1
m1υ12(m1+m2)V2
2
2

και µετατρέπεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της σε θερµότητα.
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∆ηλαδή η κινητική ενέργεια του συστήµατος δεν διατηρείται.
Παρατηρούµε δηλαδή ότι ενώ η Α.∆.Ο ισχύει σε κάθε κρούση
δεν ισχύει σε όλες τις κρούσεις η διατήρηση της κινητικής
ενέργειας.
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Πλαστική κρούση
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.
Βλήµα µάζας m=0,02 kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα
υ=200 m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο µάζας Μ=0,98 kg
που βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Να βρεθεί
α) η ταχύτητα του συσσωµατώµατος µετά την κρούση,
β) η µηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση,
γ) το διάστηµα που θα διανύσει το συσσωµάτωµα
µέχρι να σταµατήσει.
Ο συντελεστής τριβής του συσσωµατώµατος µε το οριζόντιο
επίπεδο είναι µ = 0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι
g=10 m/s2.

2.
Βλήµα µάζας m=0,4 kg κινείται οριζόντια µε ταχύτητα
υ1=400 m/s. Το βλήµα στην πορεία του συναντάει σώµα µάζας
M=2 kg που ήταν ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο, το διαπερνά
και βγαίνει µε ταχύτητα υ2=300 m/s. Ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης του σώµατος Μ, µε το οριζόντιο επίπεδο είναι 0,5.
Να υπολογίσετε:
α) την ταχύτητα του σώµατος Μ, αµέσως µετά την κρούση.
β) τη µηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση.
γ) το διάστηµα που θα διανύσει το Μ µέχρι να σταµατήσει.
∆ίνεται g=10 m/s2.
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3. ∆ύο σφαίρες µε µάζες m1= 6 kg και m2= 4 kg , κινούνται
στο οριζόντιο επίπεδο, µε ταχύτητες υ1=8 m/s και υ2=9 m/s
κάθετες
µεταξύ
τους,
και
συγκρούονται
πλαστικά.
Να
υπολογίσετε:
α) την κοινή τους ταχύτητα µετά την κρούση.
β) τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήµατος.

4. Ξύλινη πλάκα µε µάζα Μ=5 kg είναι δεµένη από σκοινί και
κρέµεται
κατακόρυφα. Ένα βλήµα µε µάζα m=50 g και οριζόντια ταχύτητα
υ1=520 m/s χτυπά την πλάκα στο κέντρο της τη διαπερνά και
βγαίνει µε ταχύτητα υ2=80 m/s. Η απόσταση του κέντρου της
πλάκας από το σηµείο όπου είναι δεµένο το σκοινί είναι ℓ =2
m. Πόσο θα εκτραπεί το σκοινί από την κατακόρυφη θέση;
∆ίνεται g=10 m/s2. Θεωρήστε ότι η πλάκα αρχίζει να κινείται
όταν την έχει διαπεράσει το βλήµα.

5.
Ένα βλήµα µε µάζα m=50
g
κινείται
οριζόντια
µε
ταχύτητα
υ=200
m/s
και
σφηνώνεται σε ξύλο µε µάζα
Μ=950 g που είναι ακίνητο
σε λείο οριζόντιο τραπέζι.
Η
σταθερά
του
ελατηρίου
4
είναι Κ=10 Ν/m. Να υπολογίσετε:
α) τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου
β) το ποσοστό της µηχανικής ενέργειας που χάθηκε.
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6.
Ένα βλήµα µε µάζα m=20 g κινείται οριζόντια και
σφηνώνεται σε κοµµάτι ξύλου µε µάζα Μ=1 kg το οποίο είναι
δεµένο σε κατακόρυφο σκοινί µήκους 1 m. Μετά τη σύγκρουση
το νήµα εκτρέπεται από την κατακόρυφο κατά γωνία θ=60ο. Nα
υπολογιστεί η µηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση.
∆ίνεται g=10 m/s2.

7. Ένα σώµα µε µάζα m1=20 kg ισορροπεί σε πλάγιο επίπεδο
µε κλίση
φ=30ο. Ένα δεύτερο σώµα µε µάζα m2=30 kg που ανεβαίνει στο
πλάγιο επίπεδο, συγκρούεται πλαστικά µε το πρώτο έχοντας
ταχύτητα υ=10 m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ
συσσωµατώµατος και επιπέδου είναι
3 /3 . Να υπολογίσετε
το διάστηµα που διανύει το συσσωµάτωµα µέχρι να σταµατήσει.
Θα επιστρέψει το συσσωµάτωµα στη βάση του πλάγιου επιπέδου;
∆ίνεται g=10 m/s2.

8. Από την κορυφή πλάγιου επιπέδου, που έχει µήκος s=4,2 m
και σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=30ο αφήνεται
να ολισθήσει σώµα µε µάζα m=1 kg, χωρίς τριβή. Κατά την
κάθοδο του και ενώ έχει διανύσει διάστηµα s1=1,6 m συναντά
ακίνητο σώµα της ίδιας µάζας και συγκρούεται πλαστικά µε
αυτό. Το συσσωµάτωµα που δηµιουργείται από την κρούση
ολισθαίνει στο πλάγιο επίπεδο και φτάνει στη βάση του µε
µηδενική ταχύτητα. Να υπολογίσετε:
α) το συντελεστή τριβής ολίσθησης του συσσωµατώµατος µε το
πλάγιο επίπεδο.
β) τη συνολική θερµότητα που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του
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φαινοµένου.
∆ίνεται g=10 m/s2.

9.
Το σώµα Σ2 του σχήµατος
έχει µάζα m2=4 kg και
βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο Σ2
βρίσκεται δεύτερο σώµα Σ1 που έχει µάζα m1=950 g. Το
επίπεδο επαφής των σωµάτων Σ1, Σ2 είναι οριζόντιο και ο
συντελεστής τριβής µεταξύ τους είναι µ=0,5. Στο Σ1
σφηνώνεται ένα βλήµα, µάζας mB=50 g που κινείται µε
οριζόντια ταχύτητα υΒ=100 m/s. Η χρονική διάρκεια της
κρούσης του βλήµατος µε το σώµα Σ1 θεωρείται αµελητέα.
α) Ποια είναι η κοινή ταχύτητα που αποκτούν τα σώµατα Σ1,
Σ2;
β) Πόση, συνολικά, θερµότητα µεταφέρεται στο περιβάλλον;
γ) Μετά από πόσο χρόνο από τη στιγµή της κρούσης τα σώµατα
Σ1 και Σ2 αποκτούν κοινή ταχύτητα;
δ) Πόσο µετακινήθηκε το Σ1 πάνω στο σώµα Σ2 µέχρι τη στιγµή
αυτή;
∆ίνεται g=10 m/s2.

10. ∆υο µάζες m1=3 Kg και m2=5 Kg, κινούνται µε ταχύτητες
υ1=18m/s και υ2=10m/s, αντίθετης διεύθυνσης και φοράς. Αν η
κρούση είναι µετωπική και πλαστική, να υπολογιστεί
α)Η κοινή ταχύτητα, υΚ, των δυο σωµάτων µετά τη σύγκρουση,
β)Να υπολογιστεί η ∆p, για κάθε σώµα, κατά τη διάρκεια της
σύγκρουσης και
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γ)Αν η διάρκεια της κρούσης είναι ∆t=10-2s, να υπολογιστεί
η µέση δύναµη που ασκείται σε κάθε σώµα κατά τη διάρκεια
της σύγκρουσης. Τι παρατηρείτε; Σύµφωνο µε ποια αρχή είναι
το αποτέλεσµα που βρήκατε;

11. ∆υο µάζες m1=10 Kg και m2=15 Kg κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση µε υ1=10 m/s και υ2=5 m/s. Αν οι δυο µάζες
συγκρούονται και γίνονται συσσωµάτωµα να υπολογίσετε:
α)την κοινή ταχύτητα του συσσωµατώµατος µετά την κρούση
β)τη µεταβολή της ορµής για κάθε σώµα. Τι παρατηρείτε;

12. Κοµµάτι ξύλου µάζας M=4 Kg,ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο
επίπεδο. Βλήµα µάζας m=0,1 Kg, κινείται µε ταχύτητα, υ=300
m/s και διαπερνά το ξύλο εξερχόµενο απ’ αυτό, µε ταχύτητα
100 m/s. Ποια είναι η ταχύτητα του ξύλινου σώµατος µετά τη
σύγκρουση;

13. ∆υο σφαίρες Α και Β µε mA=4 Kg και mB=6 Kg, κινούνται µε
υA=3 m/s και υΒ=2 m/s, αντίθετης διεύθυνσης και φοράς και
συγκρούονται. Αν η κρούση είναι µετωπική και πλαστική και
διαρκεί ∆t=0,1s, να υπολογίσετε
α)την υΚ
β)το ρυθµό µεταβολής της ορµής της κάθε σφαίρας κατά τη
διάρκεια της κρούσης.
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14. Σώµα µάζας m1=1 Kg, κινείται µε ταχύτητα υ1=20 m/s και
συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε ακίνητη µάζα m2=9 Kg.
Πόσο διάστηµα θα διανύσει το συσσωµάτωµα σε χρόνο t=2 s,
µετά τη σύγκρουση; Τριβές δεν υπάρχουν.

15. ∆υο µάζες m1=3 Kg και m2=4 Kg , κινούνται µε ταχύτητες,
υ1=υ2=14 m/s, σε διευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους και
συγκρούονται µετωπικά και πλαστικά. Να υπολογιστεί η κοινή
τους ταχύτητα, µετά τη σύγκρουση.

16. Σώµα µάζας M=4 Kg, ηρεµεί σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας
κλίσης φ=300, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής
ολίσθησης, µ= 3 . Βλήµα µάζας m=0,1 Kg , κινείται µε
ταχύτητα υ0=82 m/s, κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου µε
φορά προς τα πάνω και σφηνώνεται στο ακίνητο σώµα µάζας M
α)Πόσο διάστηµα
σταµατήσει;

θα

διανύσει

το

συσσωµάτωµα

µέχρι

να

β)Πόσο θα ήταν το παραπάνω διάστηµα αν το βλήµα κινούταν µε
την ίδια ταχύτητα µε φορά προς τα κάτω;

17. ∆υο σφαίρες m1=m2=2 Kg, κινούνται µε ταχύτητες υ1=υ2=10

3 m/s, σε διευθύνσεις που σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία
φ=600. Αν οι σφαίρες συγκρούονται πλαστικά, ποια είναι η
κοινή τους ταχύτητα αµέσως µετά τη σύγκρουση;

18. Θεωρούµε κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο ΑΒ ακτίνας R=2m που
εφάπτεται στο κάτω άκρο του Β µε λείο οριζόντιο επίπεδο.

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛ

Σώµα µάζας m1=4 Kg αφήνεται να
τεταρτοκυκλίου από το άνω άκρο
σηµείο Β του τεταρτοκυκλίου
συνεχίζει να κινείται κατά µήκος
του τεταρτοκυκλίου στο σηµείο Β.
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γλιστρήσει κατά µήκος του
Α. Το σώµα περνάει από το
µε ταχύτητα υΒ=5m/s και
της οριζόντιας εφαπτοµένης

Αφού διανύσει διάστηµα S=0,6 m στο οριζόντιο επίπεδο
συγκρούεται πλαστικά µε µάζα m2=6 Kg που είναι δεµένο στο
ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=250 Ν/m, το
οποίο έχει το άλλο του άκρο στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο.
Τα σώµατα µετά την πλαστική κρούση κινούνται ως µια µάζα
και το ελατήριο συσπειρώνεται
Να υπολογιστούν:
α)Η θερµότητα που παράχθηκε εξαιτίας της τριβής κατά την
κίνηση στο τεταρτοκύκλιο
β)Το
ποσοστό
της
αρχικής
µηχανικής
ενέργειας
που
µετατράπηκε σε θερµότητα εξαιτίας της πλαστικής κρούσης
γ)Τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.

(Εξετ. 1992)

19. Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=1,6 m και
γωνίας κλίσης φ=300, αφήνεται να ολισθήσει σώµα µάζας m1=1
Kg. Στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου το σώµα συναντάει λείο
οριζόντιο επίπεδο στο οποίο και κινείται µέχρι να
συγκρουστεί πλαστικά µε σώµα m2=4 Kg, το οποίο ήταν αρχικά
ακίνητο.
Το
συσσωµάτωµα
κινούµενο
συναντάει
και
συσπειρώνει ιδανικό ελατήριο Κ=1000 Ν/m που είναι οριζόντιο
και έχει µόνιµα στερεωµένη τη µια του άκρη. Αν ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης µε το κεκλιµένο επίπεδο είναι
µ=

3
να υπολογιστούν
4
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α)Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου
β)το % ποσοστό της ελάττωσης
ενέργειας του σώµατος m1 κατά
κεκλιµένο επίπεδο.

της
την

αρχικής µηχανικής
ολίσθησή του στο

(Εξετ. 1989)
20. Από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσεως φ=300
στερεώνεται δια µέσου ιδανικού ελατηρίου σώµα µάζας m1=2 Kg
και το σύστηµα ισορροπεί πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο. Από τη
βάση του κεκλιµένου επιπέδου κινείται προς τα πάνω σώµα
µάζας m2=3 Kg και αρχικής ταχύτητας υ0=5 m/s που έχει τη
διεύθυνση του ελατηρίου. Τα δυο σώµατα συγκρούονται
κεντρικά και η κρούση είναι πλαστική.
Η αρχικά απόσταση των δυο σωµάτων είναι S=0,9 m. Αν η
µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου µετά την κρούση είναι 0,2
m να υπολογιστεί η σταθερά Κ του ελατηρίου.
(Εξετ. 1985).

21. Στο ελεύθερο άκρο ενός
οριζόντιου
ελατηρίου
σταθεράς Κ=1275 Ν, που το
άλλο
του
άκρο
είναι
στερεωµένο σε ακίνητο τοίχο
τοποθετούµε
σώµα
µάζας
m1=0,5 Kg. Μετατοπίζουµε τη
m1,
συσπειρώνοντας
το
ελατήριο
κατά
x.
Στη
συνέχεια
αφήνουµε
το
σύστηµα ελεύθερο και η m1
αφού διανύσει διάστηµα S=0,5m

x
m1

Θ.Φ.Μ
συγκρούεται

m2

S
µετωπικά

και
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ελαστικά µε m2=1,5 Kg που κρέµεται από νήµα µήκους =0,5 m.
Αν ο συντελεστής τριβής
επιπέδου είναι µ=0,2

ολίσθησης

µεταξύ

σώµατος

και

α)Να υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωση x του ελατηρίου ώστε
να πετύχουµε οριακή ανακύκλωση της m2
β)Αν η επαφή των m1 και m2 διαρκεί χρόνο ∆t=10-3 s να
υπολογίσετε τη µέση δύναµη που δέχεται κάθε σφαίρα κατά τη
διάρκεια της κρούσης
γ)Να υπολογίσετε τη µέγιστη ενέργεια παροδικής παραµόρφωσης
κατά τη διάρκεια της κρούσης και να γίνει η γραφική
παράσταση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος των δυο
µαζών κατά τη διάρκεια της ελαστικής κρούσης σε συνάρτηση
µε το χρόνο t.
22. Ένα σώµα µάζας m1=5
Kg κινείται πάνω σε
λείο οριζόντιο επίπεδο
µε ταχύτητα υ1=4 m/s,
ενώ στο µπροστινό του
µέρος υπάρχει
στερεωµένο ελατήριο
σταθεράς Κ=4000 Ν/m.

υ1

υ2

m1

m2

υΚ
m1

Μπροστά
από
τη
m1
κινείται µάζα m2=5 Kg
µε ταχύτητα υ2=2 m/s.
Να βρεθεί η µέγιστη συσπείρωση
σύγκρουση των δυο σωµάτων.

του

m2

ελατηρίου

κατά

τη
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23.
Η
σφαίρα
του
σχήµατος
µάζας m=1 Kg
κινείται
µε
ταχύτητα
υ0=20
m/s
που
σχηµατίζει
µε
το
οριζόντιο επίπεδο γωνία
φ=600.

m
K M φ

υ0

Αν
σφηνώνεται
στο
Θ.Φ.Μ
κοµµάτι ξύλου µάζας M=3
Kg
που είναι δεµένο στην άκρη ελατηρίου
σταθεράς Κ=400
Ν/m, να υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.

24. Σώµα µάζας m1 = 1
kg κινείται πάνω σε Α m1
σιδηροτροχιά σχήµατος
τεταρτοκυκλίου ακτίνας
R = 5 m. Αρχικά το
σώµα
ηρεµεί
στην
κορυφή Α. Το επίπεδο
m2
Ε
=0
δυν
της
σιδηροτροχιάς
Γ
Z
είναι
κατακόρυφο.
Όταν φθάνει στη βάση
Γ του τεταρτοκυκλίου έχει χάσει, λόγω τριβής, µηχανική
ενέργεια ίση µε το 19% της αρχικής του δυναµικής ενέργειας.
Στη θέση Γ συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε ακίνητο
σώµα µάζας m2 = 2 kg, το οποίο είναι συνδεδεµένο στη µια
άκρη ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου, του οποίου η άλλη άκρη
είναι στερεωµένη σε κατακόρυφο τοίχωµα. Το ελατήριο
βρίσκεται στο φυσικό του µήκος και έχει σταθερά K = 600
N/m. Να βρείτε
α. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m1, τη στιγµή
που συγκρούεται µε το σώµα µάζας m2, στη θέση Γ.
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β. την απώλεια κινητικής ενέργειας εξαιτίας της πλαστικής
κρούσης.
γ. τη µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου, αν ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης µεταξύ συσσωµατώµατος και οριζόντιου
επιπέδου είναι µ = 0,25.
Να θεωρήσετε ότι η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή.
(Υπουργείου)

m

2
25.
Βλήµα
µάζας m1 = 250
g
κινείται
οριζόντια και
προσκρούει µε ταχύτητα µέτρου υ0=100 m/s σε

K

m1

ακίνητο ξύλινο κύβο µάζας m2 = 12,25 kg. Το συσσωµάτωµα που
προκύπτει ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο συµπιέζοντας
ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ= 100 N/m. Το ελατήριο είναι
τοποθετηµένο µε τον άξονά του κατά τη διεύθυνση της κίνησης
του βλήµατος και το άλλο του άκρο είναι στερεωµένο σε
ακλόνητο κατακόρυφο τοίχωµα. Επιπλέον το ελατήριο έχει το
ελεύθερο άκρο του σ’ επαφή µε τον κύβο και βρίσκεται στο
φυσικό του µήκος. ∆εδοµένου ότι ο συντελεστής τριβής
ολίσθησης µεταξύ του συσσωµατώµατος και του επιπέδου είναι
µ = 0,2, να βρείτε
α. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την µετωπική
κρούση.
β. το µέτρο της µεταβολής της ορµής (ώθησης) του βλήµατος
κατά την κρούση.
γ. τη µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου.
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(Υπουργείου)

26.Ένας
κύβος
υ1
υ2
µάζας m1 = 2 kg
κινείται
m1
m2
ευθύγραµµα
και
οµαλά
σε
λείο
οριζόντιο
επίπεδο
µε
ταχύτητα µέτρου υ1 = 10 m/s. Μπροστά του, στην ίδια
κατεύθυνση, κινείται οµαλά ένας άλλος κύβος µάζας m2 = 8 kg
µε ταχύτητα µέτρου υ2 = 5 m/s. Στην πίσω πλευρά του είναι
στερεωµένο ιδανικό ελατήριο φυσικού µήκους ℓ0 = 1 m και
σταθεράς K = 1000 Ν/m. Ο άξονας του ελατηρίου συµπίπτει µε
την ευθεία που ενώνει τα κέντρα µάζας των δύο κύβων. Να
βρείτε
α. την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν οι κύβοι.
β. τις ταχύτητες
αποχωρισµό τους.

µε

τις

οποίες

κινούνται

µετά

τον

(Υπουργείου)

m2
27. Σφαίρα µάζας m1 = 3 kg
ισορροπεί
στο
σηµείο
Α
λείου
κεκλιµένου
επιπέδου, γωνίας κλίσεως φ
= 30°, όπως φαίνεται στο
σχήµα.
Μια
άλλη
σφαίρα
µάζας m2 = 2 kg, ίσου
όγκου, εκτοξεύεται από το
σηµείο Β, που απέχει s =
1,6 m από το σηµείο Α, µε αρχική


υ0
m1
K

B

s

A

30°

ταχύτητα µέτρου υ0 = 3 m/s.
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Η σφαίρα µάζας m2 συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε τη
σφαίρα µάζας m1. Η διάρκεια της κρούσης είναι πολύ µικρή
και το ελατήριο, µετά την κρούση, συµπιέζεται επί πλέον
κατά x2 = 0,2 m. Να βρείτε
α. το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας µάζας m2, τη στιγµή
που συγκρούεται µε τη σφαίρα m1.
β. την απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση.
γ. τη σταθερά Κ του ελατηρίου.
(Υπουργείου)
28.
Σφαίρα µάζας m = 1 kg
αφήνεται να πέσει ελεύθερα από
ύψος h1 = 5 m, πάνω σε δίσκο
µάζας Μ = 10 kg, ο οποίος
ισορροπεί στερεωµένος στην άκρη
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς
φαίνεται

K

=

1000

Ν/m,

h1

h2

όπως

στο σχήµα. Η σφαίρα συγκρούεται
µετωπικά µε το δίσκο και η
διάρκεια της κρούσης είναι πάρα
πολύ µικρή.
Μετά την κρούση της η σφαίρα φθάνει σε ύψος h2 = 1,25 m. Να
βρείτε
α. τα µέτρα των ταχυτήτων της σφαίρας και του δίσκου αµέσως
µετά την κρούση.
β. το επί τοις % ποσοστό της κινητικής ενέργειας που είχε η
σφαίρα λίγο πριν την κρούση, και
“χάθηκε” εξαιτίας της
κρούσης.
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γ. τη µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου, σε σχέση µε το φυσικό
του µήκος.
Να θεωρήσετε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αµελητέα.
(Υπουργείου)

29.
Σφαίρα µάζας m = 1 kg
αφήνεται να πέσει από ύψος h =
0,8 m πάνω σε δίσκο µάζας Μ =
ο
οποίος
ισορροπεί
3
kg,
στερεωµένος
στην
άκρη
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθερά K = 200 Ν/m, όπως
φαίνεται στο σχήµα. Η σφαίρα
συγκρούεται
µετωπικά
και
πλαστικά
µε
το
δίσκο.
∆εδοµένου ότι η διάρκεια της
κρούσης θεωρείται πολύ µικρή,
να βρείτε
α. την απώλεια της κινητικής
σφαίρα-δίσκος κατά την κρούση.

h

ενέργειας

του

συστήµατος

β. τη µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, σε σχέση µε το
φυσικό του µήκος.
γ. την κινητική ενέργεια του συστήµατος σφαίρας-δίσκος, τη
στιγµή κατά την οποία ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του
είναι ίσος µε µηδέν
(Υπουργείου)
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Έστω σώµα (Σ) µάζας Μ = 1 kg
και κωνικό βλήµα (β) µάζας m=
0,2 kg. Για να σφηνώσουµε µε τα
χέρια µας ολόκληρο το βλήµα στο
σταθερό σώµα (Σ), όπως φαίνεται
στο
σχήµα,
πρέπει
να
δαπανήσουµε ενέργεια 100 J.
Έστω τώρα ότι το σώµα (Σ) που
είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο
επίπεδο, πυροβολείται µε το
βλήµα (β). Το βλήµα αυτό κινούµενο οριζόντια µε κινητική
ενέργεια Κ προσκρούει στο σώµα (Σ) και ακολουθεί πλαστική
κρούση.

α. Για Κ = 100 J θα µπορούσε το βλήµα να σφηνωθεί ολόκληρο
στο σώµα (Σ);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
β. Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει να
έχει το βλήµα, ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώµα (Σ);
γ. Για ποια τιµή του λόγου το βλήµα µε κινητική ενέργεια Κ
= 100 J σφηνώνεται ολόκληρο στο (Σ);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Εξετάσεις 2005)
31.
Σφαίρα µάζας m
Μ
m=100g, κινείται µε
υ
σταθερή
ταχύτητα
υ=100 m/s, προς το
σωλήνα του σχήµατος
µάζας M=4,9 Kg. Στο εσωτερικό του σωλήνα υπάρχει ελατήριο
σταθεράς Κ=5⋅104 Ν/m . Τότε
α) Να υπολογιστεί η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου,
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β) να υπολογιστεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής
ενέργειας που µετατράπηκε σε δυναµική ενέργεια παραµόρφωσης
του ελατηρίου,
γ) ποιες είναι οι τελικές ταχύτητες του βλήµατος και του
σωλήνα;
32.
∆υο σφαίρες ίσης µάζας
m=100g,
κινούνται
µε
την
ίδια σταθερή ταχύτητα υ=10
σε
διευθύνσεις
που
m/s,
σχηµατίζουν
µεταξύ
τους
0
γωνία φ=60 και συγκρούονται
πλαστικά, όπως φαίνεται στο x΄
σχήµα.

y
m
m

υ

υ

φ=600

x

Να υπολογιστούν
y΄

α) η τελική ταχύτητα V, του
συσσωµατώµατος και
β) η εκατοστιαία µεταβολή
συστήµατος των δυο µαζών.

33.

Ακίνητο

της

κινητικής

ενέργειας

του

σώµα
-2

µάζας
Μ=9·10
kg
βρίσκεται
πάνω
σε
λείο
οριζόντιο
επίπεδο
και
είναι
προσδεµένο στην άκρη
οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς K=1000N/m. Η άλλη άκρη του
ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωµένη, όπως φαίνεται στο
σχήµα.
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-2

Βλήµα µάζας m=1·10 kg που κινείται κατά τη διεύθυνση του
άξονα του ελατηρίου µε ταχύτητα υ, συγκρούεται µε το
ακίνητο σώµα µάζας Μ και σφηνώνεται σ' αυτό.
Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα
ταλάντωση πλάτους Α=0,1m.

εκτελεί

απλή

αρµονική

Α. Να υπολογίσετε:
α. την περίοδο Τ της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.
β. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος, αµέσως µετά την κρούση.
γ. την ταχύτητα υ, µε την οποία το βλήµα προσκρούει στο
σώµα µάζας Μ.
Β. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης της ταλάντωσης σε
σχέση µε το χρόνο.
(Εξετάσεις Εσπ. 2005)
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Εάν καθόµαστε ακίνητοι στην αποβάθρα ενός σταθµού την
ώρα που πλησιάζει ένα τρένο κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα,
ακούµε τον ήχο της σειρήνας του οξύτερο (µεγαλύτερης
συχνότητας), από ό,τι όταν το τρένο αποµακρύνεται από εµάς,
αφού µας έχει προσπεράσει.
Η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο µηχανοδηγός είναι
σ’
όλη τη διάρκεια της κίνησης σταθερή. Η συχνότητα του ήχου
που αντιλαµβανόµαστε όταν το τρένο µάς πλησιάζει είναι
µεγαλύτερη από αυτήν που αντιλαµβάνεται ο µηχανοδηγός.
Αντίθετα η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβανόµαστε όταν το
τρένο
αποµακρύνεται
είναι
µικρότερη
από
αυτήν
που
αντιλαµβάνεται ο µηχανοδηγός.
Η συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι ίδια
µε αυτήν που εκπέµπει µία πηγή όταν ο παρατηρητής και η
πηγή βρίσκονται σε σχετική κίνηση µεταξύ τους. Το φαινόµενο
αυτό λέγεται φαινόµενο Doppler (προς τιµή του Αυστριακού
Φυσικού C.J.Doppler).
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Ακίνητη πηγή - ακίνητος παρατηρητής
Στο σχήµα βλέπουµε ένα στιγµιότυπο
του κύµατος που εκπέµπει η ακίνητη
πηγή.
Οι
οµόκεντρες
περιφέρειες
παριστάνουν τα διαδοχικά µέγιστα του
κύµατος για µία δεδοµένη στιγµή και
απέχουν
µεταξύ
τους
ένα
µήκος
κύµατος.

Σε αυτή την περίπτωση για το µήκος
κύµατος του ήχου που εκπέµπει η πηγή (S) ισχύει:
λs=

υ
,
fs

ενώ για το µήκος κύµατος που ακούει ο ακίνητος παρατηρητής
(Α) ισχύει:
λΑ=

υ
,
fA

όπου
υ είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα, η
οποία είναι σταθερή υ= σταθερή και κοινή για τον παρατηρητή
και τον αέρα.
Όµως από το σχήµα φαίνεται πως λs= λΑ ή

υ υ
=
ή fs=fA. Άρα
fs fA

σε αυτή την περίπτωση η συχνότητα που ακούει ο ακίνητος
παρατηρητής είναι ίση µε τη συχνότητα του ήχου που εκπέµπει
η πηγή.
Πρέπει να προσέξουµε πως και η πηγή και ο παρατηρητής είναι
ακίνητοι ως προς το µέσον διάδοσης του ήχου που είναι ο
ακίνητος αέρας.
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Ακόµη για τα µέγιστα του ήχου που παράγει η πηγή έχουµε
Ns= fs⋅t,
ενώ για τα µέγιστα του ήχου που φτάνουν στον παρατηρητή
στον ίδιο χρόνο t θα έχουµε
NΑ= fΑ⋅t,
και επειδή fs=fA, θα έχουµε και Νs=ΝA.



Ακίνητη πηγή - κινούµενος παρατηρητής

υ
S

υA A

Αν ο παρατηρητής Α πλησιάζει προς την ακίνητη ηχητική πηγή
µε ταχύτητα υΑ, τότε σε αυτή την περίπτωση η σχετική
ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται ο ήχος ως προς τον
παρατηρητή θα είναι


 
υσχ = υ - υΑ ή υσχ=υ-(-υΑ) ή υσχ=υ+υΑ, ενώ η ταχύτητα του ήχου
για την πηγή είναι υ. Τότε για το µήκος κύµατος του ήχου
που εκπέµπει η πηγή (S) ισχύει:
λs=

υ
,
fs

ενώ για το µήκος κύµατος που ακούει ο ακίνητος παρατηρητής
(Α) ισχύει:
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υ + υA
.
fA

Όπως όµως φαίνεται από το σχήµα ισχύει
λs= λΑ ή

fΑ=

υ υ + υA
=
ή
fs
fA

υ + υA
⋅ fs. ∆ηλαδή ο παρατηρητής ακούει ήχο µεγαλύτερης
υ

συχνότητας (οξύτερο) από αυτή που παράγει η πηγή.
Για τα µέγιστα του ήχου που παράγει η πηγή έχουµε
Ns= fs⋅t,
ενώ για τα µέγιστα του ήχου που φτάνουν στον παρατηρητή
στον ίδιο χρόνο t, θα έχουµε
NΑ= fΑ⋅t=

υ + υA
υ + υA
⋅ fs⋅t ή ΝΑ=
⋅Νs. Άρα είναι ΝΑ>Νs , δηλαδή
υ
υ

στον παρατηρητή φτάνουν περισσότερα µέγιστα στη µονάδα του
χρόνου από όσα παράγει στον ίδιο χρόνο η πηγή.

Αν ο παρατηρητής αποµακρύνεται από την ακίνητη ηχητική πηγή
µε ταχύτητα υΑ, η συχνότητα που θα αντιλαµβάνεται θα είναι
fΑ=

υ − υA
⋅ fs
υ

∆ηλαδή ο παρατηρητής ακούει ήχο µικρότερης
(βαρύτερο) από αυτή που παράγει η πηγή.

συχνότητας
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Τότε στη µονάδα του χρόνου στον παρατηρητή φτάνουν λιγότερα
µέγιστα από αυτά που παράγει η πηγή στον ίδιο χρόνο και ίσα
µε ΝΑ=

υ − υA
⋅Νs
υ

2ος τρόπος:
Έστω πως τη χρονική
υ
στιγµή
t0,
ο
A3 A2
A1
υA A
παρατηρητής
απέχει S
από
την
πηγή
υA τ
΄
απόσταση ℓ και η πηγή
υAt΄
εκπέµπει ένα κύµα,

ενώ αυτός αρχίζει να κινείται µε ταχύτητα υΑ, πλησιάζοντας
προς την πηγή. Έστω ότι το κύµα αυτό φτάνει στον παρατηρητή
τη χρονική στιγµή t, ενώ αυτός βρίσκεται πλέον στη θέση Α1,
µε (ΑΑ1)=υΑt. Τότε έχουµε
(SA1)=ℓ- υΑt=υ⋅t, όπου

υ είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου

στον αέρα. Τελικά είναι t=


. Η πηγή συνεχώς εκπέµπει
υ + υA

κύµατα και έστω πως όταν ο παρατηρητής βρίσκεται στη θέση
Α2 µετά από χρόνο τ, από την αρχική χρονική στιγµή t0=0, η
πηγή εκπέµπει ακόµη ένα κύµα. Τότε το κύµα αυτό γίνεται
αντιληπτό από τον παρατηρητή όταν αυτός έχει φτάσει έστω
στη θέση Α3 σε χρόνο t΄-τ. Τότε όµως για την απόσταση ℓ΄
για τον ήχο ισχύει ℓ΄=υ⋅( t΄-τ) και ακόµη έχουµε από το
σχήµα πως ℓ΄=ℓ-υΑt΄. Άρα υ⋅( t΄-τ) =ℓ-υΑt΄ ή

 + υτ
. Έτσι για τον παρατηρητή τα δυο αυτά ακραία
υ + υA
 + υτ
κύµατα φτάνουν µε χρονική διαφορά ∆tA= t΄-t=
υ + υA
t΄=
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υτ
=
. Τα δυο παραπάνω ακραία κύµατα εκπέµφθηκαν
υ + υA υ + υA
όµως από την πηγή µε χρονική καθυστέρηση ∆ts= τ-0=τ. Αν Νs
είναι ο συνολικός αριθµός κυµάτων που εκπέµφθηκαν από την
πηγή στο παραπάνω χρονικό διάστηµα τότε ισχύει Ns=fs⋅ ∆ts,
ενώ ο συνολικός αριθµός κυµάτων που έφτασαν στον παρατηρητή
είναι NΑ=fΑ⋅ ∆tΑ. Επειδή όµως ΝΑ=Νs θα έχουµε fΑ⋅ ∆tΑ=fs⋅ ∆ts ή
fΑ⋅

υτ
= fs⋅τ ή
υ + υA
fΑ=

υ + υA
⋅ fs.
υ

Παρόµοια αν ο παρατηρητής αποµακρύνονταν από την πηγή τότε
θα είχαµε,
fΑ=

υ − υA
⋅ fs.
υ

Γενικά λοιπόν ισχύει
fΑ=

υ ± υA
⋅ fs.
υ

όπου το (+) ισχύει όταν ο παρατηρητής πλησιάζει προς την
πηγή και το (-) όταν αποµακρύνεται από αυτή.
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Κινούµενη πηγή - ακίνητος παρατηρητής

Υποθέτουµε τώρα
υ
ότι
η
πηγή
S υs
S
A
κινείται
ισοταχώς
µε
υ sΤ
ταχύτητα
υs
υΤ
πλησιάζοντας
τον
ακίνητο
παρατηρητή Α. Η ταχύτητα του ήχου είναι κοινή και για τον
παρατηρητή και για την πηγή υ= σταθερή.
Τότε αν τη στιγµή t η πηγή εκπέµπει ένα µέγιστο όπως
φαίνεται στο σχήµα, τη στιγµή t+T το µέγιστο θα έχει
πλησιάσει τον παρατηρητή Α κατά υ⋅Τ αλλά και η πηγή θα τον
έχει πλησιάσει κατά υs⋅Τ. Τότε εκπέµπεται από την πηγή το
επόµενο µέγιστο. Η απόσταση ανάµεσα στα δύο διαδοχικά
µέγιστα είναι υ⋅Τ - υs⋅Τ. Αυτή την απόσταση αντιλαµβάνεται
ως µήκος κύµατος ο παρατηρητής. Έτσι έχουµε
λΑ= υ⋅Τ - υs⋅Τ = (υ- υs)⋅T. Όµως για την περίοδο T, της πηγής
ισχύει T=1/fs, άρα έχουµε

λΑ=

υ − υs
.
fs

Όµως ισχύει και λΑ=

fΑ=

υ
⋅ fs
υ − υs

υ − υs υ
υ
. Τελικά προκύπτει
=
ή
fA
fs
fA
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δηλαδή η συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής είναι
µεγαλύτερη από αυτήν που εκπέµπει η πηγή.

Βέβαια επειδή ισχύει και λs=

υ − υs
υ
, συµπεραίνουµε πως λΑ=
⋅
fs
υ

λs.
Προκύπτει λοιπόν πως λΑ<λs. ∆ηλαδή το
µήκος
κύµατος
που
φτάνει
στον
παρατηρητή µικραίνει γιατί η πηγή
ακολουθεί τα κύµατα µε αποτέλεσµα τα
µέγιστα να πλησιάζουν µεταξύ τους,
όπως φαίνεται στο σχήµα

Για τα µέγιστα του ήχου που παράγει
η πηγή έχουµε
Ns= fs⋅t,
ενώ για τα µέγιστα του ήχου που φτάνουν στον παρατηρητή
στον ίδιο χρόνο t, θα έχουµε
NΑ= fΑ⋅t=

υ
υ
⋅ fs⋅t ή NΑ=
⋅ Ns.
υ − υs
υ − υs

Άρα ΝΑ>Νs δηλαδή και

σε αυτή την περίπτωση στον παρατηρητή φτάνουν περισσότερα
µέγιστα στη µονάδα του χρόνου από όσα
παράγει στον ίδιο χρόνο η πηγή.

Αν
η
πηγή
αποµακρύνονταν
από
τον
παρατηρητή µε σταθερή ταχύτητα υS τότε
στην περίπτωση αυτή, το µήκος κύµατος που
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φτάνει στον παρατηρητή αυξάνεται κατά τον όρο υs⋅T, όπως
φαίνεται και στο σχήµα και θα είχαµε,
fΑ=

υ
⋅ fs,
υ + υs

δηλαδή
η
συχνότητα
του
ήχου
που
αντιλαµβάνεται
ο
παρατηρητής είναι µικρότερη από τη συχνότητα του ήχου που
εκπέµπει η πηγή και
NΑ=

υ
⋅ Ns
υ + υs

ή

ΝΑ<Νs

άρα στον παρατηρητή φτάνουν

λιγότερα µέγιστα στη µονάδα του χρόνου από όσα παράγει στον
ίδιο χρόνο η πηγή.
2ος τρόπος:

Έστω
πως
η
υ
πηγή
S,
τη
A
S υs
S1 S 2
χρονική
στιγµή
t0=0
υ sτ
εκπέµπει ένα
κύµα,
ενώ
αυτή αρχίζει να κινείται µε σταθερή ταχύτητα υs. Αν ο
παρατηρητής εκείνη τη στιγµή απέχει από την πηγή απόσταση
ℓ, τότε ο χρόνος που χρειάζεται τo κύµα αυτό για να φτάσει

΄



στον παρατηρητή Α είναι t=


, όπου
υ

υ είναι η ταχύτητα

διάδοσης του ήχου στον αέρα. Τη στιγµή που το κύµα φτάνει
στον Α, η πηγή βρίσκεται έστω στη θέση S1, και έχει
εκπέµψει έναν αριθµό κυµάτων. Έστω στη συνέχεια πως κάποια
επόµενη χρονική στιγµή τ, η πηγή βρίσκεται στη θέση S2 µε
S2= υsτ και εκπέµπει ακόµη ένα κύµα. Το κύµα αυτό θα φτάσει
στον παρατηρητή Α, τη χρονική στιγµή έστω t΄, ενώ θα έχει
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διανύσει απόσταση ℓ΄=ℓ-υsτ. Την απόσταση αυτή ℓ΄ τη διανύει
σε χρονικό διάστηµα t΄-τ, άρα θα έχουµε και ℓ΄=υ(t΄-τ).
Έτσι τελικά προκύπτει ℓ-υsτ=υ(t΄-τ) ή t΄=

 + (υ − υs)τ
. Τα δυο
υ

αυτά ακραία κύµατα φτάνουν στον παρατηρητή Α µε χρονική
διαφορά
∆tA=t΄-t =

 + (υ − υs)τ 
(υ − υs)τ
ή ∆tA=
. Όµως τα δυο αυτά
υ
υ
υ

κύµατα εκπέµπονται από την πηγή S, µε χρονική διαφορά
∆ts=τ. Ο συνολικός αριθµός κυµάτων που έχουν εκπεµφθεί
µεταξύ των δυο αυτών ακραίων κυµάτων από την πηγή S, σε
∆ts=τ, είναι Ns=fs⋅ ∆ts και αυτός ο συνολικός αριθµός
κυµάτων έφτασε στον παρατηρητή Α σε χρόνο ∆tA=t΄-t, και
είναι NΑ=fΑ⋅ ∆tΑ. Επειδή όµως ΝΑ=Νs άρα fΑ⋅ ∆tΑ=fs⋅ ∆ts ή
fΑ⋅

(υ − υs)τ
= fs⋅ τ ή
υ
fΑ=

υ
⋅ fs.
υ − υs

Παρόµοια αν η πηγή αποµακρύνονταν από τον παρατηρητή τότε
θα είχαµε,
fΑ=

υ
⋅ fs.
υ + υs

Γενικά λοιπόν ισχύει
fΑ=

υ
⋅ fs.
υ ∓ υs
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όπου το (-) ισχύει όταν η πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή και
το (+) όταν αποµακρύνεται απ’ αυτόν.


Εάν κινούνται τόσο η πηγή όσο και ο παρατηρητής σε
σχέση µε το µέσον διάδοσης τότε η σχέση που δίνει την
συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής είναι

fΑ=

υ ± υA
⋅ fs.
υ ∓ υs

Ο παρατηρητής ακούει ήχο µε συχνότητα µεγαλύτερη από τη
συχνότητα της πηγής όταν η µεταξύ τους απόσταση µειώνεται
και µε συχνότητα µικρότερη από τη συχνότητα της πηγής όταν
η απόστασή τους µεγαλώνει.


Το φαινόµενο Doppler ισχύει για κάθε µορφής κύµανση
ακόµη και για τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, όπως το φως.
Τότε όµως το φαινόµενο Doppler δίνει αισθητά αποτελέσµατα
µόνο αν οι πηγές του φωτός ή οι παρατηρητές κινούνται µε
ταχύτητες συγκρίσιµες µε την ταχύτητα του φωτός.
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Φαινόµενο DOPPLER

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.
Με πόση ταχύτητα πρέπει να αποµακρύνεται παρατηρητής
από µια ακίνητη πηγή ήχου ώστε να ακούει ήχο µε συχνότητα
ίση µε τα εννέα δέκατα της συχνότητας του ήχου που παράγει
η πηγή; Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 340 m/s .

2. Ένας παρατηρητής, που είναι ακίνητος στην άκρη του
δρόµου,
αντιλαµβάνεται
τον
ήχο
της
σειρήνας
ενός
περιπολικού που πλησιάζει, µε συχνότητα
f1 =500 Hz. Όταν
το
περιπολικό
αποµακρύνεται,
ο
ήχος
που
ακούει
ο
παρατηρητής έχει συχνότητα
f2 =450 Hz. Με ποια ταχύτητα
κινείται το περιπολικό και ποια είναι η πραγµατική
συχνότητα του ήχου της σειρήνας; Η ταχύτητα του ήχου στον
αέρα είναι 340 m/s.

3. Ένας µοτοσικλετιστής που βρίσκεται σε απόσταση d= 400 m
από µια ακίνητη ηχητική πηγή συχνότητας 540 Hz κινείται
προς αυτή µε σταθερή επιτάχυνση. Η συχνότητα του ήχου που
αντιλαµβάνεται τη στιγµή που φτάνει στην πηγή είναι 603,5
Hz . Να υπολογίσετε την επιτάχυνσή του και να παραστήσετε
γραφικά τη συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο µοτοσικλετιστής
σε συνάρτηση µε το χρόνο. Πόσος είναι τότε ο συνολικός
αριθµός κυµάτων που φτάνουν στον παρατηρητή; Η ταχύτητα του
ήχου στον αέρα είναι 340 m/s.
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4. Μια ηχητική
εκπέµπει ήχο
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πηγή

κινείται

µε

ταχύτητα

8

km/h

και

συχνότητας 400 Ηz. Ένας παρατηρητής που κινείται µε
ταχύτητα 54km/h, ακολουθεί την ηχητική πηγή. Να υπολογίσετε
τη συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής. ∆ίνεται η ταχύτητα
του ήχου 340 m/s.

5.
Σιδηροδροµικός υπάλληλος βρίσκεται στη µέση µιας
γέφυρας µε µήκος 1000 m, όταν βλέπει σε απόσταση 1500 m µια
αµαξοστοιχία, να πλησιάζει σφυρίζοντας. Η συχνότητα του
ήχου που ακούει είναι 360 Hz ενώ ξέρει ότι η πραγµατική
συχνότητα είναι 340 Ηz. Για να αποφύγει τον κίνδυνο
κινείται ισοταχώς και καταφέρνει να φτάσει στην άκρη της
γέφυρας, τη στιγµή που φτάνει και η αµαξοστοιχία.
Υπολογίστε τη συχνότητα του ήχου που άκουγε ο υπάλληλος στη
διάρκεια της κίνησής του. Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα
είναι 340 m/s.

6. Μια νυχτερίδα κινείται µε ταχύτητα 5 m/s κυνηγώντας ένα
ιπτάµενο έντοµο το οποίο κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε
αυτήν. Η νυχτερίδα εκπέµπει ήχο µε συχνότητα 40 kHz και
αντιλαµβάνεται από ανάκλαση στο έντοµο ήχο µε συχνότητα
40,4 kΗz. Με τι ταχύτητα κινείται το έντοµο; ∆ίνεται η
ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2006
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7. Μια ακίνητη ηχητική πηγή παράγει ήχο συχνότητας fs=680
Hz. Ένας παρατηρητής Α κινείται µε ταχύτητα υΑ=160 m/s
πλησιάζοντας την πηγή
α) Να βρείτε τον αριθµό των κυµάτων που εκπέµπει η πηγή σε
χρόνο t=2 s καθώς και τον αριθµό κυµάτων που αντιλαµβάνεται
ο παρατηρητής στον ίδιο χρόνο,
β) σε πόσο χρόνο ο παρατηρητής θα έχει ακούσει τον ίδιο
αριθµό κυµάτων µε αυτά που εξέπεµψε η πηγή σε χρόνο 2 s;
γ) ποια είναι η διαφορά στις συχνότητες που ακούει ο
παρατηρητής καθώς πλησιάζει και καθώς αποµακρύνεται από την
πηγή;
δ) ποιο είναι το µήκος κύµατος που µετράει ο παρατηρητής
όταν πλησιάζει και όταν αποµακρύνεται από την πηγή; ∆ίνεται
η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.

8. ∆υο αυτοκίνητα κινούνται στον ίδιο δρόµο µε την ίδια
φορά πάνω στην ευθεία που τα ενώνει. Να υπολογιστεί η
συχνότητα του ήχου που ακούει το προπορευόµενο αυτοκίνητο
B, αν το αυτοκίνητο A, που ακολουθεί εκπέµπει ήχο
συχνότητας fA=330 Hz, αν
i) υΑ=υΒ=72 Km/h
ii) υΑ= 36 Km/h
iii) υΑ= 72 Km/h

και υΒ=72 Km/h
και υΒ= 36 Km/h.

∆ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.
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9. Μια ηχητική πηγή, βρίσκεται
παρατηρητής στη θέση Β, έτσι ώστε
ΑΓ=ΒΓ=ℓ=340 2 m.
Και
ο
παρατηρητής και η πηγή κινούνται

στη

A

θέση

Α

και

υA

ένας

Γ

µε ταχύτητες υΑ=υΒ=170 2 m/s,
α) Αν η πηγή Α, εκπέµπει ήχο
συχνότητας fA=340 Hz, τότε να
υπολογιστεί
η
συχνότητα
που
ακούει ο παρατηρητής Β,

υB
Β

β) Πως µεταβάλλεται η συχνότητα fB(t) , που ακούει ο
παρατηρητής Β σε συνάρτηση µε το χρόνο αν αυτός παραµένει
ακίνητος στην αρχική του θέση;
γ) πόση είναι η συχνότητα fB, τη στιγµή που η πηγή περνά
από το σηµείο Γ;
∆ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.

10. Η ηχητική πηγή S, κινείται µε
ταχύτητα υs=170m/s, πλησιάζοντας
τον
παρατηρητή
Α
ενώ
αποµακρύνεται από τον παρατηρητή
Β. Αν η S εκπέµπει ήχο συχνότητας
fs=170 Hz, τότε να βρεθούν
α) το µήκος κύµατος
εκπέµπει η πηγή,

λs,

που

β) ο µήκος
κύµατος λΑ, που
αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής Α ,

υs

Β
S

A
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γ) ο µήκος κύµατος λΒ, που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής Β.
∆ίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.
11. Η ηχητική πηγή S, κινείται µε
σταθερή γραµµική ταχύτητα υs=170
πραγµατοποιώντας
κυκλική
m/s,
τροχιά κέντρου Β και ακτίνας R=1
m, εκπέµποντας ήχο συχνότητας
fs=170 Hz.
Η πηγή τη χρονική στιγµή t=0,
αρχίζει να περιστρέφεται από τη
θέση Α στην οποία υπάρχει ένας
ακίνητος παρατηρητής, τότε:

υs
S

Β

A

α) να βρείτε πως µεταβάλλεται µε το χρόνο t, η συχνότητα
του ήχου που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής Α,
β) να υπολογιστεί η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο
παρατηρητής Α, τις χρονικές στιγµές t=0 s και t=T/2 s,
γ) Αν στο κέντρο Β, της κυκλικής τροχιάς υπάρχει και
δεύτερος ακίνητος παρατηρητής τότε ποια είναι η συχνότητα
του ήχου που ακούει αυτός κάθε στιγµή; ∆ίνεται η ταχύτητα
του ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.

12. Ένας µοτοσικλετιστής πλησιάζει µια ακίνητη ηχητική πηγή
κινούµενος µε υΑ=40 m/s. Η πηγή εκπέµπει ήχο συχνότητας
fs=680 Hz. Τη στιγµή που µοτοσικλετιστής καθώς πλησιάζει
την πηγή απέχει από αυτήν απόσταση ℓ=225 m, κινούµενος πάνω
στην ευθεία που ενώνει τον παρατηρητή µε την πηγή, αρχίζει
να επιταχύνεται µε σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s2, τότε
α) Να βρείτε πως µεταβάλλεται η συχνότητα που ακούει ο
µοτοσικλετιστής σε συνάρτηση µε το χρόνο,
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β) να βρεθεί πως µεταβάλλεται µε το χρόνο ο αριθµός κυµάτων
που εκπέµπει η πηγή καθώς και ο αριθµός κυµάτων που
αντιλαµβάνεται ο µοτοσικλετιστής,
γ) Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός κυµάτων που έχουν
εκπεµφθεί από την πηγή και ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός
κυµάτων που άκουσε ο παρατηρητής; ∆ίνεται η ταχύτητα του
ήχου στον αέρα υηχ=340 m/s.

13.
Ένα τρένο κινείται ισοταχώς µε ταχύτητα 50 m/s και
χρησιµοποιεί τη σφυρίχτρα του, που εκπέµπει συνεχώς ήχο
συχνότητας 400 Ηz, σύµφωνα µε το µηχανοδηγό του. Το τρένο
περνάει από σταθµό χωρίς να σταµατήσει. Τι συχνότητα
αντιλαµβάνεται ο ακίνητος σταθµάρχης καθώς το τρένο
πλησιάζει και τι συχνότητα καθώς το τρένο αποµακρύνεται. Ο
ήχος διαδίδεται στον αέρα µε ταχύτητα 343 m/s.

14. Ένα περιπολικό που κινείται µε ταχύτητα 140 km/h
εκπέµπει µε τη σειρήνα του ήχο συχνότητας 500 Ηz. Ποια
συχνότητα ακούει οδηγός αυτοκινήτου που κινείται στον ίδιο
δρόµο, αντίθετα µε το περιπολικό µε ταχύτητα 110 km/h,
α) όταν πλησιάζει στο περιπολικό και
β) όταν αποµακρύνεται από αυτό;
Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 343 m/s.

15. Ένα τρένο κατευθύνεται προς τούνελ το οποίο βρίσκεται
σε κατακόρυφο βράχο και εκπέµπει ήχο. Ο ήχος που εκπέµπεται
από το τρένο ανακλάται στο βράχο.
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α) Ο µηχανοδηγός του τρένου ακούει τον ήχο που προέρχεται
από ανάκλαση µε συχνότητα µεγαλύτερη µικρότερη ή ίση µε τη
συχνότητα του ήχου που εκπέµπει το τρένο;
β) Ένας παρατηρητής που βρίσκεται µεταξύ του τρένου και του
εµποδίου ακούει τον ήχο που προέρχεται από το τρένο και τον
ήχο που φτάνει από ανάκλαση. Οι συχνότητες των δύο ήχων
όπως τους αντιλαµβάνεται είναι ίσες; Αν όχι, ποιος από τους
ήχους που ακούει έχει µεγαλύτερη συχνότητα;
γ) Ένας παρατηρητής που βρίσκεται κοντά στις γραµµές και
πίσω από το τρένο ακούει και αυτός δύο ήχους. Οι συχνότητες
των δύο ήχων που ακούει είναι ίσες; Αν όχι, ποιος από τους
ήχους έχει µεγαλύτερη συχνότητα; Ποια είναι η συχνότητα του
διακροτήµατος που ακούει ο παρατηρητής αυτός αν θεωρήσουµε
ότι η συχνότητες διαφέρουν λίγο;
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ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1.

Κατά την ελαστική κρούση δυο σωµάτων ισχύει:
α. Καρχ=Κτελ
β. Καρχ>Κτελ
γ. Καρχ<Κτελ
δ. Καρχ≠Κτελ.
Μονάδες 5

2.

∆υο σφαίρες ίσων µαζών κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία
και κατά την ίδια φορά µε ταχύτητες υ1=10m/s και
υ2=20m/s. Αν µετά την κρούση η σφαίρα 1 έχει ταχύτητα
υ1΄=16m/s, τότε η κρούση είναι:
α. ελαστική
β. πλαστική
γ. έκκεντρη
δ. µη ελαστική.
Μονάδες 5

3.

Ένα τρένο κινείται ισοταχώς µε ταχύτητα 43 m/s και
χρησιµοποιεί τη σφυρίχτρα του, που εκπέµπει συνεχώς ήχο
συχνότητας 600 Hz, σύµφωνα µε τον µηχανοδηγό του. Το
τρένο περνάει από το σταθµό χωρίς να σταµατήσει. Αν ο
ήχος διαδίδεται στον αέρα µε ταχύτητα 343 m/s, η
συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο ακίνητος σταθµάρχης
καθώς το τρένο πλησιάζει είναι:
α. 533 Hz
β. 1200 Ηz
γ. 686 Hz
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δ. 524 Hz.
Μονάδες 5
4.

Σώµα µάζας m κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ. Στην
πορεία του συγκρούεται ελαστικά µε κατακόρυφο τοίχο. Η
µεταβολή στην ορµή του σώµατος έχει µέτρο:
α. 0
β. mυ/2
γ. mυ
δ. 2mυ
Μονάδες 5

5.

Σε κάθε κρούση για το σύστηµα ισχύει:
α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας ,
β. ο νόµος της αδράνειας
γ. η αρχή διατήρησης της ορµής,
δ. το θεώρηµα έργου -

ενέργειας
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
1.
α. i) Μπορεί ένα σώµα να έχει κινητική ενέργεια
να έχει ορµή;
ii)

Μπορεί ένα σύστηµα σωµάτων
ενέργεια χωρίς να έχει ορµή;

να

έχει

χωρίς

κινητική

Μονάδες 7
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β.

Μια σφαίρα συγκρούεται ελαστικά µε άλλη όµοια
σφαίρα που αρχικά ηρεµεί. ∆είξτε ότι αν η κρούση
δεν είναι κεντρική, µετά την κρούση οι σφαίρες θα
κινηθούν σε διευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους.
Μονάδες 6

2.

Σφαίρα µάζας m1
πέφτει µε ταχύτητα υ1 σε ακίνητη
σφαίρα µάζας m2 και συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά
µε αυτή. Ποια πρέπει να είναι η σχέση µεταξύ των m1 και
m2 ώστε µετά την κρούση
η σφαίρα m2 να έχει µέγιστη
κινητική ενέργεια;

Μονάδες 6

3.

α.
∆υο σφαίρες µε µάζες m1 και m2 συγκρούονται
µετωπικά. Αν κατά την κρούση το σύστηµα έχασε το 20%
της κινητικής του ενέργειας, να υπολογίσετε την %
απώλεια της ορµής του συστήµατος.
Μονάδες 3
β. Να δείξετε ότι αν ένας παρατηρητής αποµακρύνεται µε
ταχύτητα 34m/s από µια ακίνητη πηγή ήχου , τότε ακούει
ήχο µε συχνότητα ίση µε τα 9/10 της συχνότητας του
ήχου που παράγει η πηγή. Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα
είναι 340 m/s.
Μονάδες 3
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ΘΕΜΑ 3ο
Στο ελεύθερο άκρο , ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς
Κ=1900 Ν/m, που το άλλο άκρο του είναι στερεωµένο σε
ακίνητο τοίχο, τοποθετούµε (χωρίς να το δέσουµε ) σώµα
µάζας m1=0,5 Kgr και συσπειρώνουµε το ελατήριο κατά x.
Στη συνέχεια αφήνουµε το σώµα ελεύθερο και αφού
διανύσει διάστηµα s=0,5 m > x, συγκρούεται µετωπικά και
ελαστικά µε το κατώτερο σηµείο, κατακόρυφης ράβδου
µάζας M=1,5Kgr και µήκους  = 0,6 m, που µπορεί να
στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο
άξονα που περνά από το ανώτερο άκρο της. Αν ο
συντελεστής
τριβής
ολίσθησης
µεταξύ
σώµατος
και
επιπέδου είναι µ=0,2
α) Να υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωση x
ελατηρίου, ώστε να πετύχουµε οριακή ανακύκλωση
ράβδου.

του
της

β) Να υπολογίσετε τη µέγιστη ενέργεια παροδικής
παραµόρφωσης κατά τη διάρκεια της κρούσης και να γίνει
η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας του
συστήµατος των δυο µαζών κατά τη διάρκεια της ελαστικής
κρούσης σε συνάρτηση µε το χρόνο t.

∆ίνονται

η

ροπή

αδράνειας

της

ράβδου

για

άξονα

2

και

περιστροφής από το κέντρο µάζας της Ιcm=1/12M
2

g=10m/s .

Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ 4ο
Σώµα µάζας m1=2Kgr είναι δεµένο από τη ελεύθερη άκρη
ελατηρίου, σταθεράς Κ=100Ν/m, που βρίσκεται πάνω σε
κεκλιµένο επίπεδο (φ=300). Από απόσταση S=1,3 m από τη µάζα
m1 πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο ρίχνουµε προς τα πάνω µάζα
m2=2 Kgr µε υ0=4m/sec. Αν η κρούση των δυο µαζών είναι
πλαστική να βρείτε µετά από πόσο χρόνο από τη στιγµή της
σύγκρουσης τα δυο σώµατα θα σταµατήσουν στιγµιαία για πρώτη
φορά. (Τριβές δεν υπάρχουν και g=10m/sec2).

Μονάδες 25

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

