
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

HY-112: Φυσική Ι

Χειµερινό Εξάµηνο 2021

∆ιδάσκων: Γ. Καφεντζής

Τέταρτη Σειρά Ασκήσεων

Ηµεροµηνία Ανάθεσης : 26/11/2021 Ηµεροµηνία Παράδοσης : 10/12/2021, 15:44:59

Σηµείωση: Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή για τις πράξεις. ∆είξτε όµως όλα τα ϐήµατα της λύσης σας.

Κρατήστε 3 δεκαδικά ψηφία στις πράξεις σας.

Κάποιες από τις δοσµένες απαντήσεις µπορεί να είναι προσεγγιστικές και να διαφέρουν από τις δικές σας.

Θεωρήστε - όπου χρειάζεται - |~g| = 9.8 m/s2.

΄Ασκηση 1.

΄Ενας πατέρας µε το παιδί του τρέχουν µαζί µε σταθερή ταχύτητα για να προλάβουν το σχολικό κουδούνι. Ο
πατέρας έχει τη µισή κινητική ενέργεια απ΄το παιδί του, που έχει τη µισή µάζα του πατέρα του. Ο πατέρας
αυξάνει την ταχύτητά του κατά 1.0 m/s και τότε έχει την ίδια κινητική ενέργεια µε το παιδί του. Ποιές είναι
οι αρχικές ταχύτητες του πατέρα και του παιδιού ;

Απ.: 2.4 m/s, 4.8 m/s

΄Ασκηση 2.

΄Ενα ελικόπτερο σηκώνει µέσω σχοινιού έναν αστροναύτη 72 κιλών για 15 µέτρα σε κατακόρυφη επιταχυ-
νόµενη κίνηση από το ϑάλαµο προσεδάφισης που µόλις έπεσε στον ωκεανό. Η επιτάχυνση του αστροναύτη
είναι (g/10)~j.

(αʹ) Πόσο έργο παράγεται στον αστροναύτη από τη δύναµη που οφείλεται στο ελικόπτερο ;

(ϐʹ) Πόσο έργο παράγεται στον αστροναύτη από τη ϐαρυτική δύναµη που ασκείται πάνω του ;

(γʹ) Ακριβώς πριν ϕτάσει στο ελικόπτερο, πόση είναι η κινητική ενέργεια και η ταχύτητά του ;

Απ.: (α) 1.164× 104 J, (ϐ) −1.058× 104 J, (γ) 1.06× 103 J, 5.4 m/s

΄Ασκηση 3.

Η µόνη δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα µάζας 2.0 kg όσο κινείται στο ϑετικό τµήµα του άξονα x′x έχει
x−συνιστώσα Fx = −6x Ν, µε x σε µέτρα. Η ταχύτητά του όταν x = 3.0 m είναι 8.0 m/s.

(αʹ) Ποιά είναι η ταχύτητα του σώµατος όταν x = 4.0 m;

(ϐʹ) Σε ποιά ϑετική τιµή του x το σώµα έχει ταχύτητα 5.0 m/s;

Απ.: (α) 6.6 m/s, (ϐ) 4.7 m

΄Ασκηση 4.

Στο Σχήµα 1, ένα ελατήριο σταθεράς k = 170 N/m ϐρίσκεται στην κορυφή ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου
γωνίας θ = 37◦. Το κάτω άκρο του επικλινούς ϐρίσκεται σε απόσταση D = 1.00 m από το άκρο του
ελατηρίου, το οποίο ϐρίσκεται στο ϕυσικό του µήκος. ΄Ενα σώµα µάζας 2.0 kg συµπιέζει το ελατήριο κατά
0.2 m και αφήνεται να ολισθήσει.
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Σχήµα 1: Σχήµα ΄Ασκησης 4.

(αʹ) Πόση είναι η ταχύτητα του σώµατος όταν το ελατήριο επιστρέφει στη ϕυσική του ϑέση ; (δηλ. όταν το
σώµα µόλις χάνει την επαφή του µε το ελατήριο)

(ϐʹ) Πόση είναι η ταχύτητα του σώµατος όταν ϕτάνει στο κάτω άκρο του επικλινούς ;

Απ.: (α) 2.4 m/s, (ϐ) 4.19 m/s

΄Ασκηση 5.

Στο Σχήµα 2, ένα έλκηθρο ολισθαίνει κατά µήκος µονοπατιού, από τη ϐάση(δεξιά) προς τα ‘‘πάνω’’ (αριστερά).
Το µονοπάτι είναι λείο εκτός από ένα τµήµα του που έχει µήκος L = 0.75 m, που ξεκινά σε ύψος h = 2.0
m µιας ϱάµπας γωνίας θ = 30◦. Στο τµήµα αυτό, ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0.4. Το έλκηθρο
ϕτάνει στο σηµείο Α µε ταχύτητα 8.0 m/s. Αν το έλκηθρο περάσει το σηµείο Β (όπου παύει να δρα η δύναµη
τριβής), ποιά είναι η ταχύτητά του εκεί ; Αν δε ϕτάνει, σε ποιό ύψος καταλήγει σε σχέση µε το σηµείο Α ;

Σχήµα 2: Σχήµα ΄Ασκησης 5.

Απ.: η απάντηση είναι 3.5, εσείς πρέπει να ϐρείτε αν αφορά ύψος ή ταχύτητα :-)

΄Ασκηση 6.

Στο Σχήµα 3, η τροχαλία έχει αµελητέα µάζα και δεν ασκούνται δυνάµεις τριβής πάνω της. Το επικλινές
επίπεδο είναι λείο. Το σώµα Α έχει µάζα 1.0 kg, το σώµα Β έχει µάζα 2.0 kg και η γωνία θ = 30◦. Αν
τα σώµατα αφήνονται από κατάσταση ηρεµίας µε το σχοινί να είναι τεντωµένο, πόση είναι η συνολική τους
κινητική ενέργεια όταν το σώµα Β κατέβει κατά 0.25 m;

Απ.: 3.7 J

΄Ασκηση 7.

Μια ηλεκτρική ξυριστική µηχανή έχει µια λεπίδα που κινείται µπρος-πίσω διανύοντας συνολική απόσταση
0.002 m, εκτελώντας απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f = 120 Hz. Βρείτε

(αʹ) το πλάτος της ταλάντωσης
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Σχήµα 3: Σχήµα ΄Ασκησης 6.

(ϐʹ) τη µέγιστη ταχύτητα της λεπίδας

(γʹ) τη µέγιστη επιτάχυνση της λεπίδας

Απ.: (α) 0.001 m, (ϐ) 0.75 m/s, (γ) 5.7× 102 m/s2

΄Ασκηση 8.

Η συνάρτηση
x(t) = 6 cos(3πt+ π/3) (1)

περιγράφει την απλή αρµονική κίνηση ενός σώµατος, µε το x να µετριέται σε µέτρα. Για t = 2.0 s, ποιά
είναι

(αʹ) η ϑέση

(ϐʹ) η ταχύτητα

(γʹ) η επιτάχυνση

(δʹ) η ϕάση (συνολική)

της κίνησης ; Επίσης, ϐρείτε τη συχνότητα και την περίοδο της κίνησης.

Απ.: (α) 3.0 m, (ϐ) −49 m/s, (γ) −2.7× 102 m/s2, (δ) 19π/3, f = 1.5 Hz, T = 2
3 s

΄Ασκηση 9.

Οι αράχνες µπορούν να καταλάβουν αν ο ιστός τους έπιασε µια µύγα (π.χ.) επειδή η πάλη της µύγας µε
τον ιστό προκαλεί την ταλάντωση του τελευταίου. Η αράχνη µπορεί µέχρι και να εκτιµήσει το µέγεθος της
µύγας από τη συχνότητα της ταλάντωσης του ιστού. Υποθέστε ότι η µύγα ταλαντώνεται πάνω σε ένα νήµα
του ιστού όπως ένα σώµα δεµένο πάνω σε ένα ελατήριο. Ποιός είναι ο λόγος της συχνότητας ταλάντωσης για
µια µύγα µάζας m προς τη συχνότητα ταλάντωσης για µια µύγα µάζας 2.5 m;

Απ.: 1.58


