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1. Αυτοκίνητο παίρνει μια αριστερή στροφή σε οριζόντιο

δρόμο με ακτίνα καμπυλότητας R (την οποία θεωρούμε
σταθερή). Το αυτοκίνητο κινείται με γωνιακή ταχύτητα ω
(τρέχει με ταχύτητα ωR). Από το δάπεδο του αυτοκινήτου
πετάμε προς τα πάνω σώμα με ταχύτητα v0. Αγνοώντας
την αντίσταση του αέρα το σώμα βρίσκεται στον αέρα χρό-

νο t = 2v0/g πριν επιστρέψει στο δάπεδο.
(α) Πόσο δεξιά και πόσο πίσω από το σημείο εκκίνησης

επιστρέφει στο δάπεδο του αυτοκινήτου;

Υπόδειξη: Στο σχήμα Ε΄ είναι το σημείο εκκίνησης, Ε εί-

ναι η θέση του σημείου εκκίνησης μετά χρόνο t και Σ η
θέση του σώματος μετά χρόνο t. Βρείτε το διάνυσμα ΕΣ
= ΟΕ΄+Ε΄Σ-ΟΕ αρχικά στη βάση x̂′, ŷ′ και κατόπιν τις
προβολές του στα x̂, ŷ του σχήματος (τα οποία είναι τα

$̂, φ̂ για την τροχιά του αυτοκινήτου).
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(β) Απλοποιήστε το αποτέλεσμα αν η γωνία που διαγράφει το αυτοκίνητο όσο κινείται το σώμα

είναι μικρή, δηλ. ωt � 1 (ισοδύναμα 2v0ω/g � 1) χρησιμοποιώντας τα αναπτύγματα (για μικρά

ε): sin ε = ε− ε3

6
+O(ε5), cos ε = 1− ε2

2
+O(ε4).

(γ) Μελετήστε την κίνηση της προβολής του σώματος στο δάπεδο: Βρείτε τις x(t), y(t) του
σημείου Σ στο σύστημα Exy που κινείται με το αυτοκίνητο και σχεδιάστε την τροχιά. Ποια η
ταχύτητα και επιτάχυνση του Σ στο σύστημα αυτό;

(δ) Τι κίνηση εκτελεί το Ε ως προς το Σ; (Επαληθεύστε ότι η κίνηση είναι κυκλοειδής, δηλ. ίδια

με την κίνηση σημείου στην περιφέρεια τροχού που κυλά χωρίς να γλιστράει.)

2. ΄Εστω κίνηση σώματος με {$ =
√
1 + t2, φ = arctan t, z = t} σε κυλινδρικές συντεταγμένες.

Ποια η ταχύτητα, ποια η ẑ συνιστώσα της στροφορμής και ποια η επιτάχυνση του σώματος;
Τι συμπεραίνεται για την κίνηση;

Ποιο το διάνυσμα θέσης και η ταχύτητα σε καρτεσιανές συντεταγμένες;


