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4η Εργασία 
Ημερομηνία αποστολής  12/4/2010 

 
 

 
Άσκηση 1 
 
Α ) Η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη έτσι ώστε να στρέφει προς τη Γη πάντα το 
ίδιο ημισφαίριο. Υπολογίστε το λόγο της στροφορμής της Σελήνης λόγω 
ιδιοπεριστροφής (γύρω από τον άξονά της) ως προς την τροχιακή της στροφορμή. 
(Θεωρείστε στην τελευταία περίπτωση τη Σελήνη ως ένα σφαιρικό σώμα μάζας ΜΣ που 
περιφέρεται γύρω από τη Γη). Δίνονται η ακτίνα της Σελήνης RΣ= 61.74 10 m×  και η 
απόσταση Γης-Σελήνης = 83.84 10 m×  
 
Β) Ένας ποδηλάτης για t=0 ξεκινά από ηρεμία σε 
οριζόντια επιφάνεια και αποκτά επιτάχυνση 1 m/s2. 
Με τι ταχύτητα θα κινείται ένα σημείο που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος της περιφέρειας του 
τροχού του ποδηλάτου μετά από 3 s, ως προς 
παρατηρητή που βρίσκεται στο έδαφος; Δίνεται η 
διάμετρος του τροχού  D=68 cm. (Θεωρείστε ότι ο 
τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει). 
 
 
 
Άσκηση 2  
 
Α) Εάν υποθέσουμε ότι ένας αστέρας μάζας 8 Μ   και ακτίνας R  που περιστρέφεται με 

ρυθμό 1 περιστροφή/12 ημέρες, καταρρέει σε έναν αστέρα νετρονίων ακτίνας 11 km, 

χάνοντας τα τρία τέταρτα της μάζας του, να υπολογίσετε τη συχνότητα περιστροφής του 

και τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του. Υποθέστε ότι ο αστέρας είναι μία ομογενής 

σφαίρα σε όλα τα στάδια κατάρρευσης και ότι κατά την κατάρρευση του η στροφορμή 

δεν μεταβάλλεται. (Μ  και R =6.96 105 km είναι η μάζα και η ακτίνα του Ήλιου 

αντίστοιχα).  

 
Β) Ένα yo-yo αποτελείται από δύο στερεούς κυλινδρικούς δίσκους 
μάζας m=0.05 kg και διαμέτρου d=0.075m (ο καθένας) ενωμένους με 
ένα λεπτό στερεό ομόκεντρο κύλινδρο μάζας m=0.005 kg και διαμέτρου 
d=0.010 m όπως στο σχήμα. Γύρω από τον λεπτό κύλινδρο τυλίγεται 
νήμα. α) Εάν το yo-yo αφήνεται από ηρεμία να υπολογίσετε την 
γραμμική ταχύτητά του όταν φτάνει στο τέλος του νήματός του μήκους 
1 m. β) Ποιο μέρος της κινητικής ενέργειάς του είναι περιστροφική; (Η 
αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, g=9.8 m/s2).  
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Άσκηση 3 
 
Σανίδα μάζας Μ=8 kgr  έχει τοποθετηθεί πάνω σε δύο ίδιους σωλήνες (πολύ μικρού 
πάχους) ακτίνας R και μάζας m=2 kgr. Αρχικά το σύστημα ακινητεί. Μία οριζόντια 
δύναμη F=40 N εφαρμόζεται στη σανίδα και οι σωλήνες κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν 
(ΙΚΜ=mR2). Όταν η σανίδα μετατοπιστεί κατά s=2m 
ως προς το έδαφος να υπολογίσετε:  

α) την ταχύτητα της σανίδας 
β) την επιτάχυνση της σανίδας 
γ) την τριβή μεταξύ σανίδας και σωλήνων  
δ) την τριβή μεταξύ σωλήνων και δαπέδου 

 
Άσκηση 4 
 
Ένας κούφιος λείος κύλινδρος μικρής 
διατομής και μήκους L=3m στρέφεται 
στο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ωο= 5rad/s γύρω από 
κατακόρυφο άξονα yy΄ που διέρχεται 
από τη μία άκρη του. Στο εσωτερικό του 
κυλίνδρου υπάρχει μικρό σώμα μάζας 
m=1kg το οποίο είναι στερεωμένο με 
νήμα μήκους d=1m από σταθερό σημείο 
του άξονα περιστροφής. Η ροπή 
αδρανείας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής είναι Ι=1 kg m2. 
α). Να υπολογίστε τη ροπή αδρανείας του συστήματος ως προς τον άξονα yy΄ και την  

τάση του νήματος. 
β) Κάποια στιγμή κόβεται το νήμα και το σώμα μετατοπίζεται προς την έδρα Α του 

κυλίνδρου και προσκολλάται σε αυτήν. Να υπολογίσετε την γωνιακή ταχύτητα του 
συστήματος αμέσως μετά την προσκόλληση του σώματος στην έδρα Α. 

γ) Να υπολογίσετε την μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος και το μέτρο 
της ταχύτητας του σώματος μάζας m ακριβώς πριν την προσκόλλησή του στην έδρα 
Α. 

δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της σταθερής ροπής που πρέπει να δεχθεί το σύστημα ώστε 
τελικά να σταματήσει σε χρονικό διάστημα Δt=4s. 

 
 
Άσκηση 5 
 
Η μικρή σφαίρα μάζας m=1kg και ακτίνας r=0.4 m 
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στην ακλόνητα 
στερεωμένη σφαίρα ακτίνας R=3m.  
α) Να βρείτε σε ποια θέση χάνεται η επαφή της μικρής  
σφαίρας από τη μεγάλη  
β) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου 
μάζας της μικρής σφαίρας στην παραπάνω θέση. 
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γ) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της σφαίρας στην 
παραπάνω θέση. (ΙΚΜ=(2/5) mr2, g=10 m/s2). 
 
Άσκηση 6 
 
 Ευθύγραμμη ράβδος μήκους L και μάζας Μ τοποθετείται πάνω στον άξονα x. έτσι ώστε 
το ένα άκρο της να βρίσκεται στην αρχή του άξονα. Η γραμμική πυκνότητα μάζας της 
ράβδου dxdm=λ  , αυξάνει από την τιμή λ0 στο ένα άκρο της (x=0) στην τιμή 2 λ0 στο 

άλλο άκρο της (x=L), σύμφωνα με τη σχέση )1()( 0 L
xx += λλ .  

α) Υπολογίστε τη θέση του κέντρου μάζας της ράβδου. 
β) Υπολογίστε  την ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον κατακόρυφο άξονα y, που  

διέρχεται από το ελαφρύ άκρο της ράβδου. 
γ) Η ράβδος εκκινώντας από την ηρεμία και σε οριζόντια θέση, περιστρέφεται χωρίς  

τριβές, υπό την επίδραση του βάρους της, γύρω από άξονα που διέρχεται από το 
σημείο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας. Ποια η γωνιακή ταχύτητα της 
ράβδου όταν αυτή φτάσει στην κατακόρυφη θέση; 

 
Άσκηση 7 

Ευθύγραμμη ομογενής ράβδος μήκους l και μάζας m, κρέμεται σε οριζόντια θέση από 
την οροφή μέσω νήματος στην θέση Α και άρθρωσης στην θέση Β. Η ράβδος μπορεί να 
περιστραφεί κατακόρυφα γύρω από το σημείο Β. Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα στη 
θέση Α. Υπολογίστε τη γωνιακή επιτάχυνση περιστροφής της ράβδου και τη γραμμική 
επιτάχυνση του κέντρου μάζας, καθώς και τη δύναμη που ασκεί η άρθρωση στη ράβδο 
στο σημείο Β, αμέσως μετά το κόψιμο του σχοινιού. Δίνεται η ροπή αδράνειας της 

ράβδου ως προς το κέντρο μάζας 2

12
1 mlIC = .    

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Άσκηση 8 
 
Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος μάζας m δίνεται από τη σχέση:                  

                                        
2 4

( )
2 4
x xU x A B= +  

B A • 
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όπου  x είναι η απόσταση του σώματος από την αρχή του άξονα (το σώμα κινείται σε μία 
διάσταση) και Α, Β είναι σταθερές. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:  
(i) Α>0, Β>0    και    (ii) Α<0, Β>0. 
α) Υπολογίστε την δύναμη που ασκείται στο σώμα και προσδιορίστε τις θέσεις (σημεία) 

ισορροπίας για την κάθε περίπτωση. Ποιες θέσεις μπορούν να θεωρηθούν ευσταθείς 
και ποιες ασταθείς θέσεις ισορροπίας. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Υπόδειξη: να 
κάνετε πρόχειρη γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας. 

β) Εάν η Ολική Ενέργεια (Δυναμική + Κινητική) του σώματος ισούται με μηδέν, ποια 
μπορεί να είναι η μέγιστη απόσταση του σώματος από την αρχή του άξονα και που η 
ταχύτητά του γίνεται μέγιστη; 

 
 
Άσκηση 9 
 
Σωματίδιο μάζας m κινείται κατά μήκος του άξονα των x. Το σωματίδιο έλκεται προς την 
αρχή O του άξονα με δύναμη μέτρου  2

mk
x  όταν x>α και απωθείται από το Ο με 

δύναμη μέτρου  3
mk

x
α  όταν 0<x<α, όπου α, k>0. 

α) Βρείτε τη δυναμική ενέργεια του σωματιδίου. 
β) Το σωματίδιο ελευθερώνεται από την ηρεμία σε απόσταση 2α από το Ο. Περιγράψτε 

την κίνηση που θα εκτελέσει το σωματίδιο  και δείξετε ότι το σωματίδιο θα ηρεμήσει 
στιγμιαία όταν 

2
x α= . 

 
 
Άσκηση 10 
 
Η σκάλα του διπλανού σχήματος έχει μάζα 
m=40Kg και μήκος L=4m και η μία άκρη της 
ακουμπά σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Η σκάλα μόλις 
που ισορροπεί χωρίς να γλιστρά στο οριζόντιο 
έδαφος σχηματίζοντας με αυτό γωνία φ=45ο. 
 
α) Να υπολογίσετε τη δύναμη που εξασκεί ο 
κατακόρυφος τοίχος στη σκάλα καθώς και τη 
δύναμη που εξασκεί το οριζόντιο δάπεδο στη 
σκάλα. 
β) Να υπολογίσετε το συντελεστή στατικής τριβής 
μεταξύ της σκάλας και του οριζόντιου δαπέδου. 
γ) Ένας άνθρωπος επανατοποθετεί τη σκάλα ώστε 
να σχηματίζει με το οριζόντιο δάπεδο γωνία 

o37′ϕ = . Να βρείτε μέχρι πιο σημείο μπορεί να 
ανέβει στη σκάλα μικρό παιδί μάζας M=40Kg ώστε 
η σκάλα να μη γλιστρήσει. 

Δίνεται 2

mg 10
s

=  


