
 

 



 

 

 

 

AΣΚΗΣΗ 1η 

Κρούση – ολίσθηση- κύλιση  

Δύο σφαίρες με μάζες  m1=3Kg και  m2=1Kg έχουν ίδιες ακτίνες  R1=R2=0,2 m 

κρέμονται από  δύο κατακόρυφα νήματα ίδιου μήκους L  που είναι στερεωμένα στο 

ταβάνι εργαστηρίου ενώ  οι σφαίρες είναι σε επαφή. Εκτρέπουμε τις δύο σφαίρες 

έτσι ώστε το κέντρο μάζας της κάθε σφαίρας να ανέβει κατακόρυφα κατά ύψη 

Η1=0,45m και Η2=0,2m όπως στο παρακάτω σχήμα: 

 
Kάποια στιγμή αφήνουμε τη μία και μετά από λίγο την άλλη με αποτέλεσμα κάποια 

δεύτερη  χρονική στιγμή  οι  δύο σφαίρες να συγκρουστούν κεντρικά και ελαστικά 

ενώ τα νήματα είναι κατακόρυφα. Ελάχιστα πριν την κρούση τα νήματα κόβονται 

ταυτόχρονα ενώ το κατώτερο σημείο της κάθε σφαίρας βρίσκεται σε επαφή με 

οριζόντιο έδαφος που παρουσιάζει συντελεστή τριβή ολίσθησης μ=2/5 . 
Να βρεθούν: 

A) To μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας των δύο σφαιρών  πριν και αμέσως 

μετά την κρούση 
Β) Η μέγιστη ενέργεια ελαστικής  παραμόρφωσης των δύο σφαιρών στην διάρκεια 

της κρούσης 
Γ) Η χρονική στιγμή που θα αρχίσει η καθαρή κύλιση για κάθε σφαίρα μετά το τέλος 

της κρούσης  
Δ) Ο ρυθμός μεταβολής της απόστασης των δύο κέντρων μάζας των δύο σφαιρών   

όταν οι σφαίρες κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. 
Δίνεται Ιcm=0,4MR2  και  g=10m/s2. 

 

AΣΚΗΣΗ 2η 

 

Διάθλαση σε μια σφαίρα, που θα κάνει και … τούμπες.  

http://ylikonet.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9.html
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Oμογενής γυάλινη σφαίρα  έχει  ακτίνα R=0,2m. H σφαίρα ηρεμεί σε 

οριζόντιο επίπεδο. Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει 

εφαπτομενικά και οριζόντια στο ανώτερο σημείο A τη σφαίρας και 

εξέρχεται αφού διαθλαστεί εφαπτομενικά και  κατακόρυφα από το 

σημείο Β όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Στην συνέχεια η γυάλινη σφαίρα τοποθετείται στο ανώτερο σημείο 

 κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου KΛ ακτίνας  R1= 1,95m με το σημείο 

Κ στο ανώτερο σημείο και το σημείο Λ στο κατώτερο σημείο του 

τεταρτοκύκλιου που βρίσκεται  πάνω στο οριζόντιο έδαφος. Το 

κέντρο της σφαίρας και το σημείο Κ βρίσκονται πάνω σε ευθεία 

παράλληλη προς το έδαφος. 

 
 Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη από το σημείο Κ  και αρχίζει να 

κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει μέσα στο τεταρτοκύκλιο. 

Α)   Να βρείτε τον δείκτη διάθλασης της σφαίρας 

Β)   Να βρείτε τον συνολικό χρόνο που κάνει η ακτίνα για να φτάσει από 

το ανώτερο  σημείο  Α της σφαίρας  στο έδαφος  στο σημείο Γ. 

Γ)   Να βρεθεί ο αριθμός των περιστροφών μέχρι η σφαίρα να φτάσει 

 από το σημείο Κ στο σημείο Λ του τεταρτοκύκλιου. 

Δ)   Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας. 
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Το Ιcmσφαίρας=0,4ΜR2. 

AΣΚΗΣΗ 3η 

 

 

Κέρμα  

 

Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο δάπεδο ισορροπεί 

κατακόρυφο ένα  λεπτό κέρμα. Με ένα απότομο χτύπημα δίνουμε στο κέρμα αρχική 

κατακόρυφη  γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 = 4 rad/s ενώ ταυτόχρονα το κέντρο μάζας 

αποκτά οριζόντια ταχύτητα μέτρου υcm = 0,2 m/s όπως στο διπλανό σχήμα. Αν το 

κέρμα έχει μάζα Μ = 10 g και ακτίνα R = 1 cm να βρεθούν: 

α. H ταχύτητα του κατώτερου και του ανώτερου σημείου του κέρματος 

β. Η  ελάχιστη χημική ενέργεια που δόθηκε στο  κέρμα από τον πειραματιστή 

γ. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας των διαφόρων σημείων του κέρματος.  

Δίνεται η ροπή αδράνειας δίσκου που στρέφεται ως προς άξονα που ταυτίζεται με μία 

διάμετρο   I=MR
2
/4 

AΣΚΗΣΗ 4η 

 

Δύο κυκλώματα LC.  

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα που περιέχει ένα πυκνωτή χωρητικότητας  

C=100μF και με μέγιστο φορτίου Q=100μC και δύο  ιδανικά πηνία με ιδανικούς 

συντελεστές αυτεπαγωγής L1=10mH και L2=1H. 

http://ylikonet.blogspot.gr/2014/02/blog-post_20.html
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Tην χρονική στιγμή t=0 o πυκνωτής έχει το μέγιστο φορτίο του ενώ την ίδια 

στιγμή μία σφαίρα βάλλεται με αρχική ταχύτητα u0=10m/s βάλλεται εναντίον του 

μεταγωγέα που βρίσκεται σε απόσταση L=π/2 m. Η κίνηση της σφαίρας είναι 

ευθύγραμμη και ομαλή. Eξαιτίας της κρούσης  της σφαίρας με τον μεταγωγέα 

μεταφέρεται  αυτόματα ο μεταγωγέας  στην θέση 2. Αν η μέγιστη ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου των Η/Μ κυμάτων που μπορούν να παράγουν τα παραπάνω 

ηλεκτρονικά κυκλώματα είναι Ε=30Ν/C να βρεθούν: 
Α)  Η εξίσωση του φορτίου του πάνω οπλισμού  του πυκνωτή σε συνάρτηση με το 

χρόνο 
Β)  Οι  πιθανές εξισώσεις των δύο Η/Μ κυμάτων που μπορούν να παράγουν  τα δύο 

παραπάνω ηλεκτρονικά κυκλώματα μακριά από αυτά. 
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός c=3.108m/c και ότι η ακτινοβολία των 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει την ενέργεια των 

κυκλωμάτων L-C. 

 

AΣΚΗΣΗ 5η 

 

Στάσιμο κύμα. Στοιχεία και γραφικές παραστάσεις  

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. 

 

AΣΚΗΣΗ 6η 

ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΡΑΒΔΟΥ  

 

 
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. 
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AΣΚΗΣΗ 7η 

 

Συμβολή και μεταβλητές συχνότητες.  

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 οι οποίες βρίσκονται στα σημεία Α και Β, 

ταλαντώνονται κατακόρυφα και δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού  αρμονικά 

κύματα που μπορούν να διαδοθούν με ταχύτητα u=1m/s. Υλικό σημείο Κ της 

επιφάνειας του υγρού και πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχει συχνότητα 

ταλάντωσης που δίνεται από τη σχέση: 
 

 
Αν η εξίσωση της κάθε πηγής είναι ψ1=ψ2=0,04ημωt  (SI) να βρεθούν: 

A)Η απόσταση των δύο πηγών. 
Β)Ο αριθμός των σημείων που παραμένουν ακίνητα μετά την πραγματοποίηση της 

συμβολής στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. 
Γ)Oι γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης  σε σχέση με το χρόνο όλων των 

σημείων του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ στα οποία παρουσιάζεται αναιρετική 

συμβολή. 

 

AΣΚΗΣΗ 8η 

 

Κρούση δύο σφαιρών…μέσω ελατηρίων  

 
Οι σφαίρες του παρακάτω σχήματος μπορούν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν 

πάνω σε οριζόντιο επίπεδο έχοντας αρχικές ταχύτητες υocm1=3m/sec και 

υocm2=1m/sec .Οι σφαίρες έχουν την ίδια ακτίνα R=0,2m και την ίδια μάζα 

m=1Kg. 

 
Η κάθε σφαίρα έχει περασμένη συμμετρικά από το κέντρο της μία οριζόντια αβαρή 

και άκαμπτη βελόνα μήκους 3R. Στα άκρα της βελόνας που είναι περασμένη στη 

δεύτερη σφαίρα  είναι κολλημένα δύο οριζόντια ελατήρια φυσικού μήκους 

Lo=0,5m και σταθεράς Κ=140Ν/m το καθένα. 
Α)  Να αποδείξετε ότι οι σφαίρες μόλις   θα έρθουν σε επαφή. 
Β)  Το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της κάθε σφαίρας 
Γ)  Τα μέτρα των τελικών ταχυτήτων των κέντρων μάζας των δύο σφαιρών. 
Δίνεται Ιcm=0,4MR2. 
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AΣΚΗΣΗ 9η 

 

Συμβολή κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.  

Δύο σύγχρονες  πηγές κυμάτων δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια 

κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=1m/sec. Tην στιγμή t=0 οι πηγές Ο1  

& Ο2 αρχίζουν  να ταλαντώνονται κατακόρυφα με εξισώσεις  ψ1=ψ2=0,2ημ2πt 

(S.I.). Δύο σημεία Α και Β της επιφάνειας του υγρού βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις 

ώστε να μπορούν να σχηματίζουν ορθογώνια τρίγωνα Ο1ΑΟ2 και Ο1ΒΟ2.H 

απόσταση Ο1Ο2 είναι 10m  και  οι αποστάσεις Ο1Α=6m  και  Ο1B= 8m. 

 
A)  Nα βρεθούν πόσες υπερβολές ενίσχυσης  και πόσες υπερβολές  απόσβεσης  

βρίσκονται ανάμεσα στο  ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και το τέμνουν. 
Β)  Να παρασταθεί  γραφικά η φάση του σημείoυ  Α σε συνάρτηση με τον χρόνο. 
Γ)  Να γραφεί η εξίσωση  ταχύτητας ταλάντωσης  του σημείου Α σε συνάρτηση με τον 

χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση. 
Δ)  Να βρεθεί πόσες φορές το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Α είναι 

υ=0,4πm/sec  μέχρι την στιγμή t4=9sec.  

 

 

AΣΚΗΣΗ 10η 

 

Στρογγυλό τραπέζι  

 

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 

http://ylikonet.blogspot.gr/2010/03/blog-post_8588.html
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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. 

 

 
 

 

 

 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 90
ο
 ποια η μεταβολής της ορμής του;  

 

AΣΚΗΣΗ 11η 

 

KΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ DOPPLER.  

Ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100π2Ν/m είναι στερεωμένο σε ακλόνητο 

κατακόρυφο επίπεδο ενώ στο άλλο άκρο του ισορροπεί δεμένο στο ελατήριο σώμα 

μάζας m1=4kg .To ελατήριο περνάει μέσα από οπή που βρίσκεται στο κέντρο 

δεύτερου σώματος μάζας m2=4Kg. Tα δύο σώματα απέχουν μεταξύ τους απόσταση 

 d=2m και ισορροπούν πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο πρώτο σώμα έχουμε 

στερεώσει αβαρή ηχητική πηγή που μπορεί να εκπέμπει  συνεχώς αρμονικό ήχο 

http://ylikonet.blogspot.gr/2014/03/k-doppler.html
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συχνότητας Fs=680Hz ενώ στο δεύτερο σώμα έχουμε συνδέσει αβαρή ανιχνευτή 

ήχου. Την χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε το σώμα μάζας m2 με αρχική ταχύτητα 

uo=10m/s με φορά προς το πρώτο σώμα. 

 
Aν όλες οι κρούσεις  που ακολουθούν είναι τελείως ελαστικές και στιγμιαίες  να 

 βρεθούν: 

α)  Η περίοδος της περιοδικής κίνησης του σώματος μάζας m2. 

β)  Η εξίσωση της συχνότητας που καταγράφει ο ανιχνευτής μέχρι να επιστρέψει για 

πρώτη φορά στην αρχική του θέση. 

γ)   Η ποιοτική γραφική παράσταση της συχνότητας που καταγράφει ο ανιχνευτής σε 

συνάρτηση με το χρόνο για την πρώτη περίοδο της περιοδικής κίνησης του 

σώματος m2. Θα μπορούσε να υπολογιστεί το περικλειόμενο εμβαδόν της 

παραπάνω γραφικής παράστασης κατά το χρονικό διάστημα όπου το σώμα μάζας 

m2 ήταν ακίνητο;  

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου u=340m/s. 

 

 

AΣΚΗΣΗ 12η 

 

Μια κρούση δακτυλιδιού.  

Δαχτυλίδι μάζας Μ=2kg και ακτίνας R=1m  μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές 

 γύρω από οριζόντιο άξονα που περνάει από άκρο Ο της περιφέρειας  του λεπτού 

δαχτυλιδιού. Εκτρέπουμε το δαχτυλίδι κατά γωνία θ=90ο από την θέση ισορροπίας 

του και αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο. Την στιγμή που το δαχτυλίδι έχει 

αποκτήσει την μέγιστη κινητική ενέργεια  του συγκρούεται στιγμιαία και πλαστικά 

με αυτό ένα δεύτερο σημειακό σώμα  μάζας m=1 kg που έχει αφεθεί ελεύθερο από 

το άξονα O όπως στο παρακάτω σχήμα 
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Να βρεθούν: 

A) H μέγιστη γωνιακή ταχύτητα του δαχτυλιδιού πριν την πλαστική κρούση 

Β) Την απώλεια της ενέργειας  του συστήματος δαχτυλίδι-σημειακό σώμα εξαιτίας της 

κρούσης 

Γ) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σημειακού σώματος εξαιτίας της κρούσης 

Δ) Την μέγιστη γωνία που θα διαγράψει το σημειακό σώμα μετά την κρούση 

 

 

AΣΚΗΣΗ 13η 

 

Ένα κύμα στον.. ιστό της αράχνης  

Σώμα μάζας Μ=4Kg είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά 

Κ=100π2Ν/m και ισορροπεί  σε ύψος Η=3,2m  το έδαφος. Στο σώμα είναι δεμένος 

ένας οριζόντιος αβαρής ιστός αράχνης με μεγάλο μήκος. Δύο αράχνες βρίσκονται 

σε αποστάσεις 0,3m και 0,5m αντίστοιχα από το σώμα κολλημένες στον ιστό. Η 

ταχύτητα διάδοσης του κύματος στον ιστό είναι V=1m/sec. Ένα δεύτερο σώμα  

μάζας Μ=4Kg κινείται κατακόρυφα και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το 

σώμα  που είναι δεμένο στο ελατήριο έχοντας ταχύτητα μέτρου 0,5π m/sec.Tην 

στιγμή που το δεύτερο σώμα φτάνει στο έδαφος : 

α) Να σχεδιαστεί η μορφή του ιστού της αράχνης. 

β) Πόσο απέχουν τα ζωύφια.  

γ) Πόσα σημεία του ιστού έχουν ταχύτητα μέτρου umax/2  όπου umax η μέγιστη 

ταχύτητα ταλάντωσης τους. 

δ) Ποιος ο λόγος των μέτρων των δυνάμεων επαναφοράς που δέχονται τα ζωύφια. 

Δίνεται το g=10m/sec2. 
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AΣΚΗΣΗ 14η 

 

 

Μια πραγματικά σύνθετη άσκηση  

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 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. 
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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. 

 

 

 


