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∆1. Ένας δορυφόρος έχει µάζα m και κινείται µε ταχύτητα v0 σε κυκλική τροχιά 

ακτίνας r0 γύρω από τη Γη. Η γη θεωρείται σφαιρική και έχει µάζα Μ. Ένα σώµα 

µάζας m εκτοξεύεται από την επιφάνεια της γης ακτινικά µε ταχύτητα v0, 

συγκρούεται µε τον δορυφόρο και ενσωµατώνεται σε αυτόν δηµιουργώντας ένα 

σώµα µάζας 2m. α) Εξηγήστε γιατί η στροφορµή L των δυο σωµάτων ως προς το 

κέντρο της Γης παραµένει σταθερή και βρείτε την τιµή της. β) Βρείτε την ολική 

ενέργεια Εολ που θα έχει το σώµα που σχηµατίζεται µετά τη σύγκρουση. γ) Αν η Εολ 

είναι αρνητική, το σώµα θα κινηθεί σε κλειστή τροχιά, που είναι κύκλος ή έλλειψη. 

∆είξτε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η τροχιά του σώµατος θα είναι ελλειπτική. δ) 

Χρησιµοποιώντας την αρχή διατήρησης της στροφορµής, βρείτε την ελάχιστη r1 και 

τη µέγιστη r2, απόσταση του σώµατος από τη Γη, καθώς αυτό κινείται στην 

ελλειπτική του τροχιά. Εκφράστε τα αποτελέσµατα συναρτήσει της ακτίνας r0. 

 

∆2. Ένα βαγόνι µάζας Μ1 γεµάτο µε νερό µάζας Μ2 κινείται µε ταχύτητα v0. 

Θεωρήστε ότι ανοίγει µια τρύπα από όπου χύνεται το νερό µε σταθερό ρυθµό 

dm/dt=λ και σταθερή ταχύτητα v1 ως προς το βαγόνι. Να γράψετε τις εξισώσεις 

κίνησης και να βρείτε την ταχύτητα του βαγονιού ως συνάρτηση του χρόνου, στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

α) όταν η τρύπα είναι από κάτω και το νερό φεύγει κατακόρυφα και β) όταν η τρύπα 

είναι από πίσω και το νερό φεύγει οριζόντια.  

 

∆3. Μια µπάλα µπιλιάρδου έχει µάζα Μ και ακτίνα R. Ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης µεταξύ µπάλας και τσόχας είναι n. Η στέκα κτυπά τη µπάλα ώστε το Κ.Μ. 

της να αποκτήσει ταχύτητα v0 (η διεύθυνση της δύναµης που προκαλεί την κίνηση 

περνά από το Κ.Μ της µπάλας). Τριβή κύλισης δεν υπάρχει. Να βρεθούν α) η 

γωνιακή και η γραµµική επιτάχυνση της µπάλας αµέσως µετά το κτύπηµα και β) ο 

χρόνος και το διάστηµα µέχρι η µπάλα να σταµατήσει να ολισθαίνει, δηλαδή να 

αποκτήσει καθαρή κύλιση (ροπή αδρανείας σφαίρας ως προς το κέντρο της 

Ι=(2/5)ΜR
2
. 

 

∆4. ∆ίνεται κυκλικός δίσκος ακτίνας R και µάζας M οµοιόµορφα κατανεµηµένης. Ο 

δίσκος περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω0 περί άξονα που περνά από το 

κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Τη χρονική στιγµή t=0 η µάζα του 

δίσκου είναι αρχίζει να αυξάνει γραµµικά µε τον χρόνο µε ρυθµό dtdMa = , π.χ. 

λόγω βροχής που πέφτει οµοιόµορφα και κάθετα στο επίπεδο του δίσκου µε αµελητέα 

ταχύτητα. Να διατυπωθεί και να λυθεί η εξίσωση κίνησης του δίσκου και να βρεθεί 

έτσι η γωνιακή του ταχύτητα ω(t). 

 

∆5. Ενας οµογενής κύβος µε µάζα Μ και ακµή α ολισθαίνει σε οριζόντιο τραπέζι 

χωρίς τριβή µε ταχύτητα v0. Κατά µήκος της ακµής του τραπεζιού υπάρχει µια 

ανωµαλία όπου τελικά προσκρούει ο κύβος µε µια από τις ακµές του. Να βρεθεί η 

ελάχιστη v0 που χρειάζεται για να πέσει ο κύβος από το τραπέζι.  

 

 ∆6. Τροχός συνολικής µάζας Μ και ακτίνας R αποτελείται από τέσσερις ακτίνες 

κάθετες µεταξύ τους και την, ισόπαχη προς τις ακτίνες, περιφέρεια. Ο κύλινδρος 

βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο επί του οποίου µπορεί να κυλάει χωρίς ολίσθηση και 

είναι συνδεδεµένος σε ακλόνητο κατακόρυφο τοίχο µε αβαρές ελατήριο που έχει 

σταθερά k. α) Υπολογίστε την συνολική ροπή αδράνειας του τροχού. β) ∆είξτε ότι αν 

ο τροχός αποµακρυνθεί λίγο από την κατάσταση ισορροπίας θα αρχίσει να 

ταλαντώνεται αρµονικά. γ) Βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης. δ) ∆είξτε ότι αν η 



αρχική αποµάκρυνση υπερβεί µία µέγιστη τιµή, τότε ο τροχός κατά την ταλάντωσή 

του θα υφίσταται και ολίσθηση. [Ροπή αδράνειας οµοιoγενούς ράβδου µάζας m και 

µήκους L, ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο, που διέρχεται από το άκρο της : 

Ι=(mL
2
)/3] [ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια της κύλισης, η στατική τριβή δεν έχει 

αναγκαστικά την µέγιστη τιµή της, Τ=nFκαθ]. 
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∆7. Η µάζα ενός γαλαξία µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατανεµηµένη σε ένα επίπεδο 

µε τέτοιο τρόπο ώστε η επιφανειακή πυκνότητα µάζας (µάζα ανά µονάδα επιφάνειας) 

να είναι ίση µε 
2 2/r a

eσ κ −= , όπου κ και α θετικές σταθερές και r η απόσταση από το 

κέντρο του γαλαξία. α) Βρείτε τη µάζα του γαλαξία ως συνάρτηση των κ και α. β) 

Βρείτε τη ροπή αδράνειας του γαλαξία ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του που 

περνά από το κέντρο του (
0

1x
xe dx

∞

=∫ ) . γ) Βρείτε τη ροπή αδρανείας ως προς άξονα 

που βρίσκεται στο επίπεδό του και περνά από το κέντρο του (εκφράστε τα β) και γ) 

συναρτήσει των α και Μ). 

 

∆8. Λεπτή ράβδος µήκους l µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό 

οριζόντιο άξονα κάθετο στη ράβδο, ο οποίος περνά από το ένα της άκρο Ο. Η ράβδος 

έχει γραµµική πυκνότητα (µάζα ανά µονάδα µήκους) που δίνεται από τη σχέση: 
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όπου x είναι η απόσταση από το άκρο Ο. α) ∆είξτε ότι η συνολική µάζα της ράβδου 

είναι m, το κέντρο µάζας της βρίσκεται στο σηµείο 
5

9
C

x l=  και η ροπή αδρανείας της 

ως προς τον άξονα περιστροφής είναι ίση µε 27
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I ml= . β) Η ράβδος εκτελεί 

ταλαντώσεις γύρω από τον οριζόντιο άξονα, ∆ιατυπώστε την εξίσωση κίνησης της 

ράβδου συναρτήσει της γωνίας απόκλισης θ της ράβδου από την κατακόρυφη ευθεία 

που περνά από το άκρο της Ο. ∆είξτε ότι για µικρές τιµές της γωνίας θ, η ταλάντωση 

είναι απλή αρµονική και βρείτε τη γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης. 
 

 

∆9. Θεωρήστε µια οπή που διασχίζει τη γη και περνάει απ΄ το κέντρο της. Αν η 

περιστροφή της γης και οι τριβές αγνοηθούν, να δείξετε ότι η κίνηση ενός σώµατος 

κατά µήκος της οπής είναι απλή αρµονική ταλάντωση και να υπολογίσετε την 

περίοδο της ταλάντωσης αυτής. Να σχολιάσετε τη σχέση µεταξύ αυτής της περιόδου 

και της περιόδου περιστροφής ενός δορυφόρου πολύ κοντά στην επιφάνεια της γης. 

Εαν θεωρήστε τώρα και τη συνεισφορά της περιστροφής της γης, να αποδείξετε ότι η 

κίνηση είναι και πάλι αρµονική αλλά µε λίγο διαφορετική την περίοδο ταλάντωσης. 

 

 

∆10. Ασκήσεις 6.13  και 8.12 του Βιβλίου Berkeley 

 

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ∆2, ∆4, ∆6, ∆7 ΚΑΙ ∆8, ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΩΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.  


