
 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ & 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ 1η 

Σημειακό σώμα μάζας m1=1kg  είναι δεμένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο 

σταθεράς Κ=100Ν/m  και ισορροπεί. Ανεβάζουμε το σώμα κατακόρυφα ώστε το 

ελατήριο να αποκτήσει το φυσικό του μήκος. Στο σημειακό σώμα  στερεώνουμε 

οριζόντια  αβαρής ελαστική χορδή μεγάλου μήκους  πάνω στην οποία μπορεί να 

διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα με ταχύτητα V=1/π m/s όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 
Την χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε το σώμα ελεύθερο ενώ η χορδή ισορροπεί 

οριζόντια. Να βρεθούν: 

α)Η εξίσωση του κύματος που θα διαδοθεί στην ελαστική χορδή θεωρώντας θετική 

φορά τη φορά προς τα πάνω. 

β)Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη απόσταση δύο σημείων της χορδής που 

παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά φάσης π rad. 

γ)Η μορφή της χορδής τη χρονική στιγμή που ενέργεια του ελατηρίου είναι μέγιστη 

για 3η φορά. 

δ)Πόσα σημεία την παραπάνω χρονική στιγμή έχουν  ταχύτητα μέτρου ίση με το 

μισό της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσής τους. 

Να υποτεθεί ότι το πλάτος του κύματος παραμένει συνεχώς σταθερό. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2η 

Στο παρακάτω σχήμα η οριζόντια  λεπτή ράβδος  έχει μάζα m1 =4Κg  και μήκους 

l1=0,2m και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα Ο 

που είναι στερεωμένος σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m 

που δεν εμποδίζει την στροφική κίνηση της ράβδου μήκους l1.To κάτω άκρο του 

ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντια ράβδο ΑΓ  μάζας Μ  και μήκους L=2m 

που βρίσκεται πάνω σε δύο υποστηρίγματα που απέχουν μεταξύ τους d= 1,5m 

και το ένα  υποστήριγμα βρίσκεται στο ένα άκρο Α της ράβδου. 
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Σημειακό σώμα μάζας m=1Kg κινείται κατακόρυφα  προς τα πάνω  με ταχύτητα 

μέτρου u=2m/s  και  την χρονική στιγμή t=0 συγκρούεται ακαριαία με το ένα 

άκρο της ράβδου μήκους l1 ενώ αμέσως μετά την κρούση το σημειακό σώμα 

ακινητοποιείται στιγμιαία. Αν μετά την κρούση η ράβδος μάζας m1 μόλις και δεν 

συγκρούεται με την οριζόντια ράβδο ΑΓ και η ράβδος ΑΓ μόλις και δεν χάνει την  

επαφή της με το υποστήριγμα στο σημείο Α  να βρεθούν:  

Α)Η απώλεια ενέργειας εξαιτίας της κρούσης του σημειακού σώματος με την 

ράβδο μήκους l1 

B)To φυσικό μήκος του ελατηρίου 

Γ)Η μάζα της  οριζόντιας ράβδου  

Δ)H χρονική στιγμή που για πρώτη φορά η ράβδος μήκους l1 μόλις και φτάνει 

την οριζόντια ράβδο μήκους L. 

Δίνεται για την ράβδο Ιcm=1/12ML2. 

ΑΣΚΗΣΗ 3η 

Ένα τεντωμένο σχοινί εκτείνεται στην διεύθυνση του άξονα Οχ. Με κατάλληλη 

διαδικασία, κατά μήκος του σχοινιού δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στην 

θέση  x=0.Tη χρονική στιγμή t=0 το σημείο στο x=0 έχει μέγιστη θετική 

ταχύτητα. H γραφική παράσταση της ταχύτητας των διαφόρων σημείων της 

χορδής σε συνάρτηση της θέσης δίνεται από της παρακάτω γραφική παράσταση 

την στιγμή t=0. 

 
Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης ενός σημείου που βρίσκεται στην θέση 

x=4m σε συνάρτηση με το χρόνο  είναι  
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Να βρεθούν: 

Α)   Η εξίσωση του στάσιμου κύματος 

Β)   Να βρεθεί  η εξίσωση της ταχύτητας  ταλάντωσης  ενός σημείου που βρίσκεται 

στη θέση χ=7m 

Γ)   Να βρεθεί   η εξίσωση της επιτάχυνσης του σημείου που βρίσκεται στη θέση 

χ=3m 

Δ)   Να χαραχθεί ένα στιγμιότυπο  μέχρι χ=16m του στάσιμου κύματος την χρονική 

στιγμή t=kT+T/12   όπου k=0,±1±2±3 … Ποιά η κατεύθυνση της ταχύτητας των 

σημείων που βρίσκονται στις θέσεις  x1=3m  , x2=5m  , χ3=7m και χ4=9m τις 

παραπάνω στιγμές. 

E)   Να δοθεί η γραφική παράσταση του πλάτους των διαφόρων σημείων της χορδής 

από το x=0 μέχρι χ=16m. 

ΑΣΚΗΣΗ 4η 

 
Στο παραπάνω κύκλωμα τα ηλεκτρικά στοιχεία του κυκλώματος έχουν τιμές : 

E=10V, r=0Ω, R1=10Ω, R2=90Ω, L=1mH Rπην=0Ω και ιδανικός πυκνωτής με 

C=10μF. 

Κλείνουμε τους διακόπτες  Δ1 και Δ2 ταυτόχρονα και μετά από λίγο 

παρατηρούμε ότι οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους διάφορους 

κλάδους το κυκλώματος είναι σταθερές. Την χρονική στιγμή t=0 ανοίγουμε τον 

διακόπτη Δ2 . 

Να βρεθούν: 

Α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 πριν το άνοιγμα του 

διακόπτη. 

Β) Να βρεθεί η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή αν οπλισμός αναφοράς θεωρηθεί 

ο κάτω οπλισμός. 

Γ) Ποιες χρονικές στιγμές θα μπορούσε να ξανακλείσει ο διακόπτης Δ2 ώστε να μην 

παραχθεί καθόλου θερμότητα στην αντίσταση R2. 
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ΑΣΚΗΣΗ 5η 

Στο παρακάτω σχήμα η λεπτή ράβδος  ΑΓ έχει μάζα m=1kg  και μήκος L=0,6m 

ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια υποστηρίγματος  ενώ στο ένα της άκρο Α 

υπάρχει κολλημένο σημειακό σώμα μάζας m1=1kg 

 
 Tην χρονική στιγμή t=0 ασκούμε στο άκρο Γ οριζόντια δύναμη F1 που είναι 

συνεχώς κάθετη στην ράβδο και μεταβάλλεται σύμφωνα με την σχέση F1=10-2θ 

(SI) όπου θ η γωνία που διαγράφει η ράβδος.Nα βρεθούν: 

α)H ροπή αδράνειας της ράβδου γύρω από το άξονα περιστροφής της. 

β)Η μέγιστη κινητική ενέργεια της ράβδου-μπαλακίου  αν η δύναμη F1 

καταργείται μετά τον μηδενισμό της. 

γ)To μέτρο της δύναμης  που ασκεί η ράβδος στο σημειακό σώμα μετά την 

απόκτηση της μέγιστης κινητικής ενέργειας. 

Icm=1/12ML2. 

ΑΣΚΗΣΗ 6η 

Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο τραπέζι ακτίνας R = 1 m με μία μικρή οπή στο 

κέντρο του μπορεί να περιστρέφεται σημειακό σώμα μάζας m = 1 kg που είναι 

δεμένο με μη ελαστικό νήμα που πάνω στο τραπέζι είναι οριζόντιο και 

περνώντας μέσα από την οπή γίνεται κατακόρυφο. Με την βοήθεια του χεριού 

μας συγκρατούμε το νήμα έτσι ώστε το σώμα να κινείται με σταθερή ταχύτητα 

μέτρου υ1 = 5 m/s και εκτελεί οριζόντιο κύκλο ακτίνας R. Κάποια στιγμή 

αφήνουμε την άκρη του νήματος που την συγκρατούσαμε με την βοήθεια μιας 

αβαρούς απόληξης με αποτέλεσμα μετά από λίγο το σώμα μόλις και να συνεχίζει 

να εκτελεί οριζόντια κυκλική τροχιά πάνω στο τραπέζι ενώ η απόληξη έχει 

σκαλώσει στην οπή του τραπεζιού. 
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 Να βρεθούν: 

α. Το μέτρο της δύναμης του χεριού μας πριν αφήσουμε ελεύθερο το νήμα. 

β. Το μήκος του σκοινιού 

γ. Την απώλεια ενέργειας εξαιτίας της κρούσης της απόληξης με το τραπέζι 

δ. Αν μέχρι το νήμα να "ανέβει" όλο πάνω στο τραπέζι το σφαιρίδιο έχει 

διαγράψει γωνία 90ο ποια η μεταβολής της ορμής του;  

ΑΣΚΗΣΗ 7η 

Στον ποδοσφαιρικό  αγώνα  μπαράζ  για το Mουντιάλ της  Βραζιλίας, μεταξύ της 

Ρουμανίας και της Ελλάδας την στιγμή που ο Μήτρογλου ήταν έτοιμος να 

σκοράρει ένας πονηρός Ρουμάνος φίλαθλος-φυσικός  προσπάθησε να «τυφλώσει» 

με  την βοήθεια ενός χειροποίητου «λέιζερ» τον Έλληνα σκόρερ. Το «λέιζερ» 

ήταν Ρουμάνικης κατασκευής και με βάση τον κατασκευαστή-χρήστη  του είχε 

τις παρακάτω εξισώσεις  για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο 

Ε=30ημ2π(1015/3 t-107x/9)   και  B=10-7συν2π(1015/3 t-107x/9)   (SI) 

α) Οι παραπάνω εξισώσεις εκφράζουν Η/Μ που διαδίδεται στο κενό; 

β) Ποιες θα είναι οι εξισώσεις του ηλεκτρικού αλλά και του μαγνητικού πεδίου που 

θα μετρούσε αν μπορούσε ο Μήτρογλου αν υποθέσουμε ότι είναι αρκετά μακριά 

από τον Ρουμάνο φίλαθλο. 

γ) Θα μπορούσε να «τυφλωθεί» ο Μήτρογλου ; 

 

ΑΣΚΗΣΗ 8η 

Τρεις  τέλεια ελαστικές και ίδιας ακτίνας R=0,2m σφαίρες  βρίσκονται πάνω σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Με κάποιον τρόπο 

αναγκάζουμε την μεσαία σφαίρα να κυλίσει χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο λείο 

επίπεδο με αρχική ταχύτητα του κέντρου μάζας του υcm=10m/s έτσι ώστε να 

πλησιάζει προς την δεξιά σφαίρα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Οι σφαίρες έχουν μάζες Μ1=Μ2=1Κg,  ενώ η τρίτη σφαίρα έχει μάζα   Μ3=4Κg. 

Οι σφαίρες  με μάζα Μ1 και Μ3  είναι αρχικά ακίνητες. Αν όλες οι κρούσεις που 

θα πραγματοποιηθούν είναι ελαστικές και γίνονται ακαριαία να βρεθούν: 

Α) Τα μέτρα των τελικών ταχυτήτων  των κέντρων μάζας όλων των σφαιρών 

Β) Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας με μάζα Μ2 που 

μεταφέρθηκε στην σφαίρα με μάζα Μ3. 

Γ) Το ποιοτικό διάγραμμα της ταχύτητας του χαμηλότερου σημείου της σφαίρας με 

μάζα Μ2. 

Για τη σφαίρα δίνεται Ιcm=0,4MR2. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 9η 

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2  απέχουν μεταξύ τους 1m και δημιουργούν στην 

επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα 

u=5m/s. Oι δύο πηγές των κυμάτων την χρονική στιγμή  t=0 αρχίζουν να 

εκτελούν κατακόρυφες ταλαντώσεις με εξισώσεις: 

 y1=y2=0,3ημ50πt (S.I.).  

Δύο σημεία Α και Β βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Ο1Ο2 και απέχουν  

0,45m  και 0,65m από την πηγή Ο1 αντίστοιχα.  

Να βρεθούν : 

Α)  Οι εξισώσεις απομάκρυνσης και ταχύτητας ταλάντωσης  σε συνάρτηση με τον 

χρόνο για τα σημεία Α και Β. 

Β) Πόσο απέχουν τα σημεία μεταξύ τους τις χρονικές στιγμές: 

i)t1= 0,08s         ii)t2=0,1s       iii)t3=0,2s. 

Γ)  Πόσα σημεία στο ευθύγραμμο τμήμα  AB ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος μετά 

την έναρξη της συμβολής και στα δύο σημεία; 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ 10η 

 

Πάνω σε ένα μη λείο 

οριζόντιο επίπεδο 

ισορροπούν ένας κύβος μάζας Μ = 6,804 kg, ένας δίσκος μάζας m1 = 2 kg και 

ακτίνας R και μία σφαίρα μάζας m2 = 1 kg και ίδιας ακτίνας R. Συνδέουμε τα 

τρία σώματα με δύο ιδανικά οριζόντια ελατήρια σταθεράς k1 = 243 Ν/m και k2 = 

140 N/m αντίστοιχα και αρκετά μεγάλου φυσικού μήκους. Το κάθε ένα άκρο του 

κάθε ελατηρίου συνδέεται με το κέντρο του δίσκου  και της σφαίρας έτσι ώστε ο 

δίσκος  και η σφαίρα να μπορούν να περιστρέφονται  χωρίς τριβές γύρω από το 

κέντρο τους. 

Δίνουμε την χρονική στιγμή t = 0 στον δίσκο και στην σφαίρα κατάλληλες 

αρχικές ταχύτητες και γωνιακές ταχύτητες ώστε και τα δύο στερεά να κινηθούν 

προς τα δεξιά και συνεχώς τα δύο στερεά να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Ο 

κύβος μένει συνεχώς ακίνητος ενώ η μέγιστη απομάκρυνση του κέντρου μάζας 

του δίσκου να είναι xcm,1 = 0,14 m και της σφαίρας xcm,2 = 0,243 m. Να 

βρεθούν: 

α. Η εξίσωση απομάκρυνσης του κέντρου μάζας του κάθε στερεού σαν συνάρτηση 

του χρόνου 

β. Η γραφική παράσταση της στατικής τριβής που δέχεται ο κύβος σε συνάρτηση 

του χρόνου 



γ. Ο οριακός συντελεστής της στατικής τριβής έτσι ώστε το σύστημα να συνεχίζει 

την ταλάντωσή του. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας δίσκου ως προς το κέντρο μάζας του I1 = 0,5MR2 και η 

ροπή αδράνειας σφαίρας ως προς το κέντρο μάζας της Ι2 = 0,4ΜR2 και για τις 

πράξεις g = 10 m/s2.Θετική φορά να θεωρηθεί η αρχική φορά απομάκρυνσης 

 

ΑΣΚΗΣΗ 11η 

Ένα  λεπτό δαχτυλίδι μάζας Μ=4Kg  και ακτίνας R=0,8m  μπορεί 

να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από ένα 

σημείο της περιφέρειας του δαχτυλιδιού στο σημείο Ο και μπορεί να 

περιστρέφεται  γύρω από  τον άξονα O χωρίς τριβές. Ανεβάζουμε το 

δαχτυλίδι στο ανώτερο σημείο που μπορεί να ανεβεί. Με πολύ 

μικρή ώθηση το δαχτυλίδι αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον 

οριζόντιο άξονά του Ο. Από το σημείο Ο αφήνουμε  ελεύθερο 

δεύτερο σημειακό σώμα μάζας  m1=1Kg και τα δύο σώματα 

συγκρούονται  ακαριαία πλαστικά όταν το δαχτυλίδι αποκτήσει 

μέγιστη κινητική ενέργεια για πρώτη φορά. 

 

 

 
Να βρεθούν: 

a)H μέγιστη γωνιακή ταχύτητα του δαχτυλιδιού πριν την κρούση 
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β)Η ενέργεια που χάθηκε κατά την πλαστική κρούση των δύο 

σωμάτων. 

γ)Την μέγιστη γωνία σε σχέση με την κατακόρυφο που σχηματίσει 

η ακτίνα που διέρχεται από το σώμα μάζα m1 

δ)Το μέτρο της μεταβολής  της ορμής του σώματος μάζας m1 

εξαιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. 

ε)Μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο από τα δύο σώματα ξεκίνησε 

πρώτο; 

 

ΑΣΚΗΣΗ 12η 

O Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού θέλοντας να εκμηδενίσει την απόσταση 

Πειραιάς-Λίμνη Πολυφύτου αποφάσισε να αγοράσει ένα υδροπλάνο  για να 

μπορεί ο ίδιος να πάει ταχύτατα από τα Σέρβια στην Αθήνα  αλλά και για να 

έρχεται  γρήγορα στα Σέρβια ο συνταξιούχος πλέον Διονύσης Μάργαρης . Ο 

Δήμαρχος μιας και υπάρχουν λεφτά αποσπά από την Αegean τον έμπειρο πλέον 

πιλότο και μαθητή του συγγραφέα  της άσκησης  τον Δημήτρη Τζιούτζια. Το 

υδροπλάνο  που δεν διαθέτει και πολλά “κονφόρ” ( ο Δήμος δεν έχει λεφτά για 

πέταμα)   έχει τέσσερα καθίσματα που αποτελούνται από  ιδανικά ελατήρια 

σταθεράς Κ=400π2Ν/m και το κάθε κάθισμα έχει  μάζα Μκ=10Kg . Στην πρώτη 

δοκιμαστική πτήση και για κακή τους τύχη  υπάρχει κύμα  στην λίμνη 

Πολυφύτου  που κινείται με ταχύτητα u=1,5m/s οπότε ο πιλότος  που έχει 

μάζα 70Kg αποφασίζει να κάνει μία μικρή δοκιμαστική βόλτα μέσα στην λίμνη 

χωρίς να απογειωθεί το υδροπλάνο έχοντες επιβαίνοντες τον Δήμαρχο που έχει 

μάζα  80Κg  το Διονύση που έχει μάζα  75Κg και τον  δάσκαλο  του πιλότου που 

έχει μάζα  90Κg. Αν το υδροπλάνο κινείται με ταχύτητα u2= 4,5m/s  σε σχέση 

με τη γέφυρα και  κόντρα στο κύμα ποιος από τους επιβάτες θα απολαύσει 

περισσότερο την βόλτα. Δίνεται ότι η συχνότητα ταλάντωσης των μορίων του 

νερού f=0,25Hz. 

Α.Ο Δήμαρχος        Β.Ο Διονύσης         Γ.Ο Πιλότος         Δ.Ο Δάσκαλος 

 

ΑΣΚΗΣΗ 13η 

Στο ελεύθερο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθερά Κ=400Ν/m στερεώνεται 

σώμα μάζας m=1kg,το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω σε οριζόντιο 

επίπεδο. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο. Το σώμα είναι επίσης 



δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου νήματος, το οποίο βρίσκεται στην προέκταση του 

άξονα του ελατηρίου. Το σώμα ισορροπεί στην Θ.Φ.Μ.Ε. Στο άλλο άκρο του 

νήματος ασκείται δύναμη F=50+300x  όπου x  η απόσταση του σώματος από τη 

θέση του φυσικού μήκους του ελατηρίου.  

 
Όταν η ταχύτητα του σώματος γίνεται μέγιστη το νήμα σπάει και το σώμα 

εκτελεί α.α.τ. Να υπολογιστούν : 

α)  Το πλάτος ταλάντωσης του σώματος μετά το κόψιμο του νήματος. 

β)  Να βρεθεί ο μέγιστος  ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος  

μετά το κόψιμο του νήματος.  

Δίνεται η σχέση ημ2x=2συνx.ημx 

 

ΑΣΚΗΣΗ 14η 

Στο παρακάτω σχήμα 

 
η  οριζόντια  λεπτή και ομογενής ράβδος έχει μάζα Μ1=2Κg , μήκος L=4,4m  και 

ισορροπεί με την βοήθεια δύο κατακόρυφων υποστηριγμάτων ύψους Η=1,8m.  Η 

ράβδος αποτελείται  από  δύο  άνισα  τμήματα   μήκους L1=1m  και L2.Στο 

πρώτο τμήμα της ράβδου υπάρχουν τριβές ενώ το δεύτερο τμήμα της ράβδου 

είναι τελείως λείο. Μία σφαίρα μάζας M=1kg  και ακτίνας R=0,2m βρίσκεται  

ακίνητη στην μία άκρη της ράβδου στην περιοχή που παρουσιάζει τριβές  και 

δέχεται στο κέντρο της  σταθερή  οριζόντια δύναμη F=2,8N με αποτέλεσμα η 

σφαίρα να αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στην ράβδο. Την στιγμή 

http://3.bp.blogspot.com/_BdRE94s86zo/Sr8ekPf5pdI/AAAAAAAAHpU/S5dPiOi0u-o/s1600-h/image002.gif
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που η σφαίρα χάνει την επαφή της με τη ράβδο  η δύναμη F καταργείται. Να 

βρεθούν: 

A)  Πόση η ολική κινητική ενέργεια της σφαίρας όταν φτάνει στο έδαφος; 

Β)  Πόσος είναι ο συνολικός χρόνος κίνησης της σφαίρας μέχρι να φτάσει η σφαίρα στο 

έδαφος; 

Γ)  Πόσες περιστροφές διάγραψε η σφαίρα μέχρι να φτάσει στο έδαφος; 

Δ)  Να βρεθούν οι εξισώσεις των κατακόρυφων δυνάμεων που ασκούνται  στα άκρα 

της ράβδου  από τα υποστηρίγματα σε συνάρτηση με τον χρόνο μέχρι να φτάσει η 

σφαίρα στο έδαφος. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 15η 

Στο παρακάτω σχήμα η ράβδος ΑΓ έχει  μάζα Μ=2kg  και μήκος L=6m ισορροπεί 

οριζόντια  με τη βοήθεια καρφιού που βρίσκεται σε απόσταση l=2m από το ένα 

της άκρο της Α. Στο άκρο Α υπάρχει κολλημένο πάνω στη ράβδο σώμα μάζας Μ2. 

 
Πάνω στην ίδια κατακόρυφο με την άλλη άκρη Γ της ράβδου υπάρχει 

 κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=200π2Ν/m με την πάνω άκρη του 

στερεωμένη. Στο άλλο άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο σώμα μάζας m1=0,5kg 

στο άκρο του οποίου είναι δεμένη οριζόντια ελαστική χορδή πάνω στην οποία 

μπορεί να διαδοθεί εγκάρσιο αρμονικό κύμα με ταχύτητα U=2 m/sec.Mέσω ενός 
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δεύτερου  κατακόρυφου νήματος το σώμα  μάζας m1 συνδέεται με δεύτερο σώμα 

μάζας m2=0,5kg.Το σώμα μάζας m2 απέχει κατακόρυφη απόσταση από το άκρο Γ 

της ράβδου ύψος Η=1,25m. Στo σώμα μάζας m1 υπάρχει ηχητική πηγή 

αρμονικών ήχων συχνότητας Fs=680Hz ενώ στο σώμα μάζας m2 υπάρχει 

ανιχνευτής ηχητικών κυμάτων. Κάποια στιγμή το κατακόρυφο νήμα κόβεται και 

τo σώμα μάζας m2 συγκρούεται πλαστικά με την ράβδο. Να βρεθούν: 

A)    H μάζα Μ2 

Β)   Να βρεθεί η εξίσωση που περιγράφει την συχνότητα που καταγράφει ο 

ανιχνευτής ήχων που βρίσκεται στο σώμα μάζας m2 μέχρι την στιγμή που αυτή 

συγκρούεται πλαστικά με την ράβδο και να βρεθεί η συχνότητα του ανιχνευτή 

 ελάχιστα πριν την κρούση. 

Γ)   Η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος  αμέσως μετά την πλαστική καθώς και η 

συχνότητα που καταγράφει ο ανιχνευτής αμέσως μετά την πλαστική κρούση  αν 

υποθέσουμε ότι η κρούση ήταν ακαριαία.  

Δ)  Η μορφή της οριζόντιας ελαστικής  χορδής την στιγμή που γίνεται η πλαστική 

κρούση. 

Δίνεται για την ράβδο Ιcm=1/12 M.L2  η ταχύτητα του ήχου Uηχ=340m/sec  το 

g=10m/sec2   και  π2=10.Ολα τα σώματα εκτός της ράβδου να θεωρηθούν 

σημειακά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


