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΄Ασκηση 1. ΄Ενα δοχείο που περιέχει ένα µετεορολωγικό µπαλόνι µάζας 4 kg εκτοξέυεται κατακόρυφα µε
αρχική ταχύτητα 400 m/s. Απουσία αντίστασης του αέρα, υπολογίστε

(αʹ) Την αρχική κινητική του ενέργεια.

(ϐʹ) Την ταχύτητά του σε ύψος ενός χιλιοµέτρου.

(γʹ) Το µέγιστο ύψος που ϑα ϕτάσει.

Απ.: (α) 320.000 J, (ϐ) u = 374.7 m/s, (γ) hmax = 8163 m

΄Ασκηση 2. ΄Ενα ϕορτίο µάζας 30 kg σπρώχνεται επάνω σε µια επικλινή ϱάµπα µήκους 15 m και υψους 2 m
µε σταθερή δύναµη 100 N. Το ϕορτίο ξεκινά από ακινησία και έχει ταχύτητα µέτρου 2 m/s όταν ϕτάνει στην
κορυφή της ϱάµπας. Ποιά είναι η δύναµη τριβής µεταξύ της ϱάµπας και του ϕορτίου ;

Απ.: fk = −56.8 Ν

΄Ασκηση 3. ΄Ενας τολµηρός bungee-jumper ϐρίσκει µια γέφυρα ύψους Lmax = 75 m επάνω από ένα ποτάµι,
όπως στο Σχήµα (1). Ο bungee-jumper έχει µάζα m = 80 kg, και ύψος Ljumper = 1.85 m. Μπορούµε να

Σχήµα 1: Σχήµα ΄Ασκησης 3.

ϑεωρήσουµε το σχοινί που χρησιµοποιεί για το άλµα στο κενό ως ελατήριο. Η σταθερά του σχοινιού είναι
k = 50 N/m. Θεωρήστε ότι η µάζα του σχοινιού είναι αµελητέα. Ο bungee-jumper ϑέλει να ξέρει το µήκος
του σχοινιού L0 που χρειάζεται για να εκτελέσει µε ασφάλεια το άλµα του. Βοηθήστε τον.
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Απ.: L0 = 24.6 m

΄Ασκηση 4. Στην τριλογία ταινιών ‘‘Ο ΄Αρχοντας των ∆αχτυλιδιών’’, πολλές ϕορές χρειάστηκε η χρήση κατα-
πελτών για την προστασία (ή την πολιορκία) ενός κάστρου. Υποθέστε ότι είστε ο Aragorn (Εικόνα (2αʹ) ) και
προστατεύετε το κάστρο της Gondor. ΄Εχετε στη διάθεσή σας έναν καταπέλτη µε τον οποίο µπορείτε να εκτο-
ξεύετε ϐράχους µε αρχική ταχύτητα u0 = 14.2 m/s επάνω από τα τείχη της Gondor, οι οποίοι ϑα χτυπήσουν τη
στρατιά των Orcs που ϐρίσκεται στην αυλή του κάστρου, h = 7.2 m χαµηλότερα από το επίπεδο του καταπέλτη,
όπως στο Σχήµα (2βʹ). Με ποιά ταχύτητα ϑα χτυπήσουν τη στρατιά των Orcs οι ϐράχοι που εκτοξεύετε ; Λύστε

(αʹ) Aragorn

(ϐʹ) Χρήση καταπέλτη

Σχήµα 2: Εικόνες ΄Ασκησης 4.

το πρόβληµα µε τους Νόµους της Κίνησης, και µε Αρχές ∆ιατήρησης της Ενέργειας. Συµφωνούν οι απαντήσεις
σας ;

Απ.: u =
√
u2
i + 2g(yi − yf ) = 18.5 m/s

΄Ασκηση 5. Θεωρήστε ένα σώµα επάνω σε ένα καρεκλάκι δίπλα σε έναν τοίχο. Το σώµα σπρώχνεται από ένα
ελατήριο που είναι δεµένο στον τοίχο, ολισθαίνει κατά µήκος της καρέκλας, και πέφτει στο έδαφος, όπως στην
ακολουθία εικόνων του Σχήµατος (3). Το σώµα έχει µάζαm = 1.35 kg. Η σταθερά του ελατηρίου είναι k = 560

Σχήµα 3: Σχήµα ΄Ασκησης 5.
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N/m και αρχικά το ελατήριο είναι συµπιεσµένο κατά 0.11 m. Το σώµα ολισθαίνει µια απόσταση d = 0.65 m
επάνω στην καρέκλα, η οποία έχει ύψος h = 0.75 m. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο σώµα και
στην επιφάνεια της καρέκλας είναι µk = 0.16.

(αʹ) Με ποιά ταχύτητα ϑα ϕτάσει το σώµα στο έδαφος ;

(ϐʹ) Με ποιά ταχύτητα το σώµα αφήνει την καρέκλα ;

Απ.: (α) uΓ = 4.2 m/s, (ϐ) uB = 1.72 m/s

΄Ασκηση 6. ΄Ενα κύµα που διαδίδεται σε ένα νήµα περιγράφεται από την κυµατοσυνάρτηση

y(x, t) = 0.35 sin(1.25x+ 99.6t) (1)

όπου x, y σε µέτρα και t σε δευτερόλεπτα. Θεωρήστε το στοιχειώδες (απειροστά µικρό) τµήµα του σχοινιού που
ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0.

(αʹ) Βρείτε το χρονικό διάστηµα µεταξύ των δυο πρώτων στιγµών όπου το στοιχειώδες τµήµα έχει y = 0.175.

(ϐʹ) Ποιά είναι η απόσταση που διανύει το κύµα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος που ϐρήκατε στο
πρώτο ερώτηµα ;

Απ.: (α) ∆t = 0.021 s, (ϐ) d = 1.673 m

΄Ασκηση 7. Το ‘‘κύµα’’ είναι µια µορφή πανηγυρισµού που κάνουν οι ϑεατές σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Τα
στοιχεία του µέσου διάδοσης του κύµατος είναι οι ίδιοι οι ϑεατές, µε µηδενική ϑέση του κύµατος όταν κάθονται,
και µέγιστη ϑέση όταν σηκώνονται και σηκώνουν τα χέρια τους κατακόρυφα. ΄Οταν συµµετέχει αρκετός κόσµος
στο κύµα, τότε µπορεί κανείς να πει ότι ο παλµός είναι σχετικά σταθερός κατά µήκος του κύµατος. Η ταχύτητα
του κύµατος u εξαρτάται από το πόσο γρήγορα αντιδρά το κοινό. Υποθέστε ότι η αντίδραση του ϑεατή είναι
περίπου 0.1 δευτερόλεπτα, και ότι οι ϑεατές έχουν απόσταση µεταξύ τους 0.5 m. Κάντε µια εκτίµηση για το

Σχήµα 4: Σχήµα ΄Ασκησης 7 - ∆ιαστάσεις σταδίου.

πόσος χρόνος, T , χρειάζεται για να διαδοθεί ένα ‘‘κύµα’’ µια ϕορά γύρω από το στάδιο. Για ευκολία, ϑεωρήστε
ότι το στάδιο έχει διαστάσεις όπως στο Σχήµα (4), µε r = 80 m και α = 100 m1.

Απ.: T = 140.5 s

1Για οπτικούς τύπους : https://www.youtube.com/watch?v=Gg10qGJ2zCg


