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ΦΥΕ-14, 2009-10, Εργασία 5
η
 

Παράδοση  16/5/2010 

___________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Απιό εθθξεκέο κήθνπο L έρεη ζην άθξν ηνπ ζθαηξίδην 

ππθλόηεηαο ξζ θαη όγθνπ V. Όιν ην ζύζηεκα βπζίδεηαη 

ζε κεγάιν δνρείν κε πγξό ππθλόηεηαο ξπ. Αθήλνπκε ην 

ζύζηεκα λα θάλεη κηθξέο ηαιαληώζεηο γύξσ από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ζεσξώληαο ηελ αληίζηαζε ηνπ πγξνύ 

ακειεηέα. H επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g. 

 

1)Να βξεζνύλ ε θπθιηθή ζπρλόηεηα θαη ε πεξίνδνο ηεο 

θίλεζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ θαη λα γίλεη δηεξεύλεζε ηεο 

θίλεζεο γηα α) ξζ > ξπ, β) ξζ = ξπ θαη γ) ξζ < ξπ. 

 

2)Να γίλεη ην ίδην αλ ππάξρεη αληίζηαζε από ην πγξό ίζε κε -bu, όπνπ u είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ 

ζθαηξηδίνπ b . 

__________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

ε ιεία νξηδόληηα επηθάλεηα βξίζθεηαη αθίλεην όρεκα κάδαο Μ, 

πάλσ ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν απιό εθθξεκέο κήθνπο L θαη 

κάδαο m. Δθηξέπνπκε ην εθθξεκέο θαηά κηθξή γσλία ζ θαη ην 

αθήλνπκε ειεύζεξν. Να βξεζνύλ ηα πιάηε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ  

νρήκαηνο θαη ηνπ εθθξεκνύο θαη νη κέγηζηεο ηαρύηεηέο ηνπο. 

 

Τπόδεημε: γηα κηθξέο γσλίεο ηζρύεη όηη sinθ=θ θαη cosθ=1-(θ
2
/2) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

1. Βξείηε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε αξκνληθή ηαιάλησζε κε 

απόζβεζε, ζπλαξηήζεη ηνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο b θαη ηεο ηαρύηεηαο π. 

 

2. Δθθξεκέο κήθνπο 1m θαη κάδαο m αθήλεηαη από αξρηθή γσλία 15.0𝜊  . Μεηά από 1000s ην 

πιάηνο ηεο θίλεζεο ηνπ έρεη κεησζεί ζηηο 5.5𝜊 .  Αλ b είλαη ν ζπληειεζηήο απόζβεζεο, λα 

βξεζεί ε ηηκή ηνπ b/2m. 

 

3. ώκα βάξνπο 0.150kg θξέκεηαη από έλα αβαξέο ειαηήξην ζηαζεξάο 6.30N/m . ην ζώκα 

αζθείηαη εκηηνλνεηδήο δύλακε πιάηνπο 1.70Ν. Γηα πνηα ζπρλόηεηα ηεο δύλακεο ζα έρεη ε 

ηαιάλησζε ηνπ ζώκαηνο πιάηνο 0.440m; 

__________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 4 

Αληηθείκελν βάξνπο 10.6kg ηαιαληώλεηαη ζην άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ κε ζηαζεξά 

2.05 × 104𝛮/𝑚. Ο ζπληειεζηήο απόζβεζεο ιόγσ ηξηβήο ηνπ αέξα είλαη 𝑏 = 3.00𝛮 ∙ 𝑠/𝑚 .  

α. Βξείηε ηελ ζπρλόηεηα ηεο  ηαιάλησζεο.  

β. Καηά πνην πνζνζηό κεηώλεηαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ζε θάζε πεξίνδν;  

γ. Βξείηε ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κεησζεί ε ελέξγεηα ζην 5% ηεο αξρηθήο ηηκήο ηεο. 
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___________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

σκαηίδην κάδαο 𝑚 = 2 𝑘𝑔 θηλείηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ησλ 𝑥 θαη έιθεηαη πξνο ηελ αξρή Ο 

απν κία δύλακε 𝐹 = −8 ∙ 𝑥 ∙  𝑖 𝑁. Γηα 𝑡 = 0, 𝑥0 = 20 𝑚, 𝑣0 = 0 βξείηε: 

α) Σε δηαθνξηθή εμίζσζε ηεο θίλεζεο 

β) Σε ζέζε θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζσκαηηδίνπ ζαλ ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξόλνπ 

γ) Σν πιάηνο θαη ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο. 

δ) Αλ ζην ζσκαηίδην επηδξά δύλακε απόζβεζεο 𝐹𝑇 = 4𝑣 (𝑁), όπνπ 𝑣 ε ηαρύηεηα, βξείηε ηα 

𝑥 𝑡 θαη 𝑣(𝑡) θαη ζρεδηάζηε ηελ 𝑥 𝑡 . 
___________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 6 

ε πιαηθόξκα κάδαο 𝑀, πνπ είλαη θξεκαζκέλε ζην άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 𝑘, 

πέθηεη από ύςνο ℎ ζώκα κάδαο 𝑚 θαη θνιιάεη πάλσ ηεο. Τπνινγίζηε ην πιάηνο 

ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 7 

ην άθξν λήκαηνο κήθνπο 𝑙 θαη κάδαο 𝑚 είλαη δεκέλε ζθαίξα κάδαο 𝛭 θαη αθηίλαο 𝑅. Σν 

λήκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ξάβδνο θαη θξέκεηαη από ηελ νξνθή. Δθηξέπνπκε ηελ ζθαίξα θαηά 

κηθξή γσλία. 

α) Γξάςηε ηελ εμίζσζε ηεο θίλεζεο 

β) Βξείηε ηε πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο 

γ) Δμεηάζηε ηε πεξίπησζε 𝑚 → 0 θαη 𝑅 ≪ 𝑙. 
________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ 8 

Ψεθαζηήξαο βαθέα θαίλεηαη απινπζηεπκέλνο ζην ζρήκα. 

Τπνινγίζηε ηελ απαηηνπκέλε πίεζε Ρ ζην δνρείν πίεζεο, ώζηε λα 

αλπςώλεηαη ην δηαιπκέλν ρξώκα από ην δνρείν ρξώκαηνο κέρξη ην 

ζσιελάθη ςεθαζκνύ, αλ ε ππθλόηεηα ηνπ δηαιπκέλνπ ρξώκαηνο 

είλαη ξ = 1.3 gr/cm
3
 θαη ην ημώδεο ηνπ κεδακηλό. Απαηηνπκέλε 

παξνρή πεπηεζκέλνπ αέξνο, Π = 100lt/min. Γηάκεηξνη ζσιήλσλ, 

D1 = 10mm θαη D2 = 2mm. h = 25mm. Η ππθλόηεηα ηνπ αέξνο είλαη 

αλάινγνο ηεο πίεζεο, ξ1/Ρ1 = ξ2/Ρ2, θαη ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε 

ηζνύηαη κε ξαεξ. 1 atm = 1.29kg/m
3
.  

1 atm= 10
5
Pa. 

 

__________________________________________________________________________ 

ΑΣΚΗΣΗ  9 

Φξάγκα ην νπνίν ζπγθξαηεί λεξό βάζνπο D = 30m έρεη 

θνληά ζηνλ ππζκέλα πύιεο εθθέλσζεο ύςνπο H = 2m 

θαη κήθνπο L = 3m. Τπνινγίζηε: α) ηελ ζπλνιηθή 

δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θάζε πύιε θαη β) ηελ ξνπή 

γύξσ από άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπο (δηαθεθνκκέλε 

γξακκή) πνπ βξίζθεηαη ζηελ βάζε ηνπ θξάγκαηνο  θαη 

παξάιιεινο πξνο απηήλ.   
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ΑΣΚΗΣΗ 10 

 

Μεηξεηήο ημώδνπο, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη 

πξνζεγγηζηηθά ζην πείξακα νξηζκνύ ηνπ ημώδνπο, απνηειείηαη 

από δύν νκναμνληθνύο θπιίλδξνπο κε ειάρηζηα δηαθνξεηηθέο 

αθηίλεο r1 θαη r2, εθ ησλ νπνίσλ ν εμσηεξηθόο θύιηλδξνο 

πεξηζηξέθεηαη κεραληθά κε γσληαθή ηαρύηεηα σ, ν δε 

εζσηεξηθόο θέξεη δείθηε θαη ειαηήξην επαλαθνξάο.  Αλάκεζα 

ζηνπο δύν θπιίλδξνπο ηνπνζεηνύκε ην πγξό ηνπ νπνίνπ ζέινπκε 

λα κεηξήζνπκε ην ημώδεο. Θέηνπκε ηνλ εμσηεξηθό θύιηλδξν ζε 

πεξηζηξνθή κε γσληαθή ηαρύηεηα σ, νπόηε ιόγσ ηνπ ημώδνπο, 

εμαζθείηαη ξνπή T ζηνλ εζσηεξηθό θύιηλδξν, ηελ νπνίαλ κεηξάκε 

κε ηνλ ζρεηηθό δείθηε. Τπνινγίζηε ην ημώδεο κε απηήλ ηελ κέζνδν αλ, r1 = 4.00cm, 

r2 = 4.28cm, σ = 20ζηξνθ/min, Σ = 3.24 Νm θαη h = 10.0cm ην ύςνο ηνπ πγξνύ αλάκεζα 

ζηνπο δύν θπιίλδξνπο.  
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