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1. Ελέγξτε, κατασκευάζοντας κάποιο παράδειγμα, αν η τριάδα αριθμών (axbx, ayby, azbz), όπου (ax, ay, az)
και (bx, by, bz) είναι δυο διανύσματα, είναι διάνυσμα ή όχι.

2. Να υπολογιστεί η γωνία που σχηματίζει η διαγώνιος ενός κύβου (το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει
δύο κορυφές του κύβου που απέχουν τη μέγιστη δυνατή απόσταση), με μια ακμή του κύβου. [Υπόδ:
χρησιμοποιήστε το εσωτερικό γινόμενο για να μετρήσετε τη γωνία.]

3. Να υπολογίσετε το ∇⃗f για f(x, y, z) =
√

x2 + y2 + z2 στο σημείο (x0, y0, z0) για το οποίο η f
λαμβάνει την τιμή f0 = 1, καθώς και για το σημείο (x1, y1, z1) για το οποίο η f λαμβάνει την τιμή
f1 = 2. Σχεδιάστε τα δύο διανύσματα σε σχέση με την επιφάνεια f = 1 και την f = 2 αντίστοιχα
και δώστε τα μέτρα τους. Ε’ιναι τα αποτελέσματά σας σύμφωνα με τη γεωμετρική ερμηνεία της
βαθμίδας;

4. Το ίδιο με το προηγούμενο ερώτημα για f(x, y, z) = x2+y2+z2 και για δύο σημεία στις επιφάνειες
f = f0 = 1 και f = f1 = 4, αντίστοιχα.

5. Για ένα διανυσματικό πεδίο της μορφής A⃗(x, y, z) = îy να υπολογιστούν τα ∇⃗ · A⃗ και ∇⃗× A⃗. Στη
συνέχεια προσθέστε άλλη μια κατάλληλη συνιστώσα στο διανυσματικό πεδίο, ώστε η μια από τις
δύο παραπάνω ποσότητες η οποία δεν μηδενιζόταν να μηδενιστεί.

6. Έστω N το πλήθος δυνάμεις με κοινό σημείο εφαρμογής και ίσου μέτρου |F⃗1| = |F⃗2| = . . . =

|F⃗N |. Όλες οι διαδοχικές δυνάμεις σχηματίζουν ίσες μεταξύ τους γωνίες. Έτσι ϕ12 = ϕ23 = . . . =

ϕN−1,N = ϕN,1, όπου ϕij είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των δυνάμεων F⃗i και F⃗j . Αν όλες
οι δυνάμεις έχουν φορά από το κοινό σημείο εφαρμογής προς τα έξω, να βρεθεί η συνισταμένη
αυτών.

7. Στο προηγούμενο πρόβλημα να μελετηθεί η συνισταμένη όλων των δυνάμεων, αν από αυτές απου-
σιάζει η F⃗a όπου a κάποιος συγκεκριμένος δείκτης μεταξύ του 1 και του N.

8. Αν στο πρόβλημα (6) αλλάξουμε τις φορές των δυνάμεων, έτσι ώστε οποιεσδήποτε δύο διαδοχικές
δυνάμεις, μεταξύ της 1ης και της N -οστής, να έχουν αντίθετες φορές (μία προς το σημείο εφαρ-
μογής και μία προς τα έξω) πώς διαμορφώνεται η συνισταμένη αυτών; [Προσοχή: ανάλογα με το
πλήθος των δυνάμεων η N -οστή με την πρώτη δύναμη μπορεί να έχουν ίδια ή αντίθετη φορά.]

9. Θεωρήστε πάλι N το πλήθος δυνάμεις ίσου μέτρου |F⃗1| = |F⃗2| = . . . = |F⃗N | = F και με
σημεία εφαρμογής τις κορυφές ενός κανονικού N -γώνου. Οι κατευθύνσεις των δυνάμεων είναι
εφαπτομενικές στον περιγεγραμμένο κύκλο του N -γώνου και έχουν φορά αυτή των δεικτών του
ρολογιού. Να βρεθεί η ροπή των παραπάνω δυνάμεων ως προς σημείο O εκτός του κέντρου K
του περιγεγραμμένου κύκλου. Δίδεται η ακτίνα του κύκλου R.
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10. Το ίδιο με το προηγούμενο πρόβλημα, αλλά τώρα με μια δύναμη λιγότερη, την F⃗a.

11. Το ίδιο με το πρόβλημα (9) αλλά με τις φορές των δυνάμεων εναλλασσόμενες (μια με ωρολογιακή,
μια αντιωρολογιακή φορά).

12. Πάλι ασκούνται N το πλήθος δυνάμεις ίσου μέτρου |F⃗1| = |F⃗2| = . . . = |F⃗N | = F και με
σημεία εφαρμογής τις κορυφές ενός κανονικούN -γώνου, τώρα όμως όλες έχουν κοινή διεύθυνση
και φορά. Ποια είναι η συνολική τους ροπή ως προς το κέντρο του πολυγώνου και ως προς κάποιο
σημείο Α κατά μήκος της ευθείας που διέρχεται από το κέντρο και είναι παράλληλη στην κοινή
διεύθυνση όλων των δυνάμεων.

13. Να υπολογιστεί η γωνία βολής ενός σώματος, εντός του ομογενούς βαρυτικού πεδίου της Γης,
ώστε το κέντρο καμπυλότητας που αντιστοιχεί στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς να βρίσκεται
στο έδαφος.

14. Ποια η ταχύτητα με την οποία κινείται το στιγμιαίο κέντρο καμπυλότητας ενός σώματος που βάλ-
λεται στο βαρυτικό πεδίο της Γης; Δείξτε ότι η ταχύτητα αυτή μηδενίζεται, όταν το σώμα διέρχεται
από το ανώτερο σημείο της τροχιάς του.

15. Για ποια γωνία βολής η απόσταση των κέντρων καμπυλότητας Κ1,Κ2, που αντιστοιχούν στο αρ-
χικό και στο τελικό σημείο της τροχιάς, απέχουν μεταξύ τους την μέγιστη δυνατή απόσταση.

16. Ένα σώμα βάλλεται με αρχική ταχύτητα v0 υπό γωνία ϕ σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο από
ύψος H πάνω από το έδαφος. Να βρεθεί η κατάλληλη γωνία που θα καταστήσει το βεληνεκές
(την οριζόντια απόσταση που θα διανύσει το σώμα μέχρι να φτάσει στο έδαφος) μέγιστη. [Υπόδ.:
Αφού προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα σχολαστικά ζητώντας τη γωνία που οδηγέι σε μέγι-
στο το βεληνεκές, δοκιμάστε εναλλακτικά να ακολουθήσετε την ακόλουθη συνταγή: (α) Σχεδιάστε
το τρίγωνο που σχηματίζει το διάνυσμα της αρχικής και της τελικής ταχύτητας για οποιαδήποτε
γωνία βολής. (β) Σκεφθείτε αν γνωρίζετε το μέτρο της τελικής ταχύτητας. (γ) Συσχετίστε το εμ-
βαδόν αυτού του τριγώνου με την έκφραση για το βεληνεκές. (δ) Μεγιστοποιήστε το εμβαδόν του
τριγώνου.]

17. Αν ένα σώμα εκτελεί κυκλική τροχιά με όχι σταθερή ταχύτητα κατά μέτρο, ποια είναι η ακτίνα
καμπυλότητας της κίνησης.

18. Στην ομαλά μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση (ω(t) = ω0 + αt) ποια είναι η γωνία, ως συνάρτηση
του χρόνου, που σχηματίζει το διάνυσμα της συνολικής δύναμης που ασκείται στο κινούμενο σω-
ματίδιο με το διάνυσμα της ταχύτητας;

19. Ένας αλεξιπτωτιστής αρχίζει την πτώση του στο βαρυτικό πεδίο της Γης δεχόμενος αντίσταση
−kmv, όπου v η στιγμιαία ταχύτητα πτώσης του αλεξιπτωτιστή. Αν η αρχική ταχύτητα του αλεξι-
πτωτιστή είναι v0 (θετική αν έχει φορά προς τα κάτω) να υπολογιστεί η θέση του σε κάθε χρονική
στιγμή. Μετά από αρκετό χρόνο (μέχρι η αντίσταση να εξισορροπήσει το βάρος του) πόσο πιο
πίσω (ή μπροστά) θα βρίσκεται από κάποιον που κινείται συνεχώς με την οριακή του ταχύτητα;
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20. Ένα σώμα βάλλεται με αρχική γωνία ϕ και αρχική ταχύτητα v0 στο βαρυτικό πεδίο της Γης. Στο
σώμα ασκείται, εκτός του βάρους του, και μια δύναμη αντίστασης της μορφής −kmv⃗. Να υπολο-
γιστούν οι σταθερές A,B,C,D ώστε οι εκφράσεις

vx = A+Be−kt

vz = C +De−kt

να μας δίνουν την ταχύτητα του σώματος. Στη συνέχεια βρείτε τη θέση του σώματος ως συνάρτηση
του χρόνου. Τέλος κατασκευάστε την εξίσωση της τροχιάς του σώματος z(x) και μελετήστε τη
συμμετρία αυτής ως προς το ανώτερο σημείο της τροχιάς. Να βρείτε τη θέση (x(t), z(t)) του
σώματος για αρκετά μεγάλους χρόνους. Ποια η τελική τροχιά του σώματος;

21. Είναι δυνατό μια λεπτή ράβδος που αποτελείται από δύο υλικά διαφορετικής πυκνότητας (ένα από
την αρχή έως το κ κλάσμα του μήκους της και ένα δεύτερο υλικό στο υπόλοιπο) να έχει το ίδιο
ΚΜ με μια ίδια ράβδο φτιαγμένη από ένα μόνο υλικό; Αν αποτελούνταν από 3 υλικά;

22. Δείξτε ότι το ΚΜ μιας πατάτας η οποία περικλείεται σε ένα ιδεατό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
έχει το ΚΜ μάζας της εντός του παραλληλεπιπέδου αυτού. [Υποδ.: Θεωρήστε άξονες κατά μήκος
των ακμών του παραλληλεπιπέδου και δείξτε για παράδειγμα ότι xKM < a όπου a η x πλευρά του
παραλληλογράμμου λαμβάνοντας υπόψη ότι a =

∫
adm/M .]

23. Για το επίπεδο σχήμα “Γ” ABCDEF (οι πλευρές του οποίου φαίνονται στο σχήμα) για το οποίο
κάναμε τη γεωμετρική ανάλυση προκειμένου να εντοπίσουμε το ΚΜ του, κατασκευάστε και τις
3 ευθείες που διέρχονται από τα 2 επί μέρους κέντρα των ορθογωνίων παραλληλογράμμων στα
οποία διαχωρίσαμε το σχήμα: (i) ABC’EF πλην το BC’DC (ii) ABCG συν GDEF (iii) ABHF
συν CDEH. Δείξτε ότι οι 3 αυτές ευθείες συντρέχουν (διέρχονται από το ίδιο σημείο). [Δίδονται:
AB=1,AF=3,BC=2,CD=1.5]

Α Β

C
D

EF

G

H

C'

24. Είναι δυνατόν να αλλάξει η πλευρά AB (χωρίς να αλλάξει η πλευρά AC’) ώστε το ΚΜ να βγει
εκτός του “Γ” του σχήματος;
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25. Έστω επίπεδη ομογενής τριγωνική πλάκα ΑΒΓ (πολύ λεπτή) οι κορυφές της οποίας έχουν συ-
ντεταγμένες στο επίπεδο x − y: Α(0,0), Β(γ,0), Γ(x0,Hγ). Να βρεθεί η θέση του ΚΜ του και να
συγκριθεί με αυτήν του τριγώνου ΑΒΓ που αποτελείται από λεπτό σύρμα ΑΒΓΑ.

26. Να υπολογιστεί η θέση του ΚΜ σανίδας ημικυκλικού σχήματος.

27. Να υπολογιστεί η θέση του ΚΜ σύρματος ημικυκλικού σχήματος.
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