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Παίρνουμε μία σκάλα ΑΒ και την τοποθετήσουμε πάνω στους άξονες έτσι ώστε το άκρο Β να ολισθαίνει 

πάνω στον άξονα x΄x και το άκρο Α να ολισθαίνει πάνω στον άξονα y΄y. Αν το άκρο Β ολισθαίνει πάνω στον 

άξονα x΄x με σταθερή ταχύτητα uΒ = −2 m/sec  και θ1,θ2 είναι οι γωνίες που σχηματίζει η σκάλα ΑΒ με 

τον άξονα x΄x και τον άξονα y΄y αντίστοιχα τότε: 

α) Να γίνει αντιπροσωπευτικό σχήμα. 

β) Αν ΑΒ = 10m και η θέση του Β πάνω στον άξονα x΄x δίνεται από την συνάρτηση xΒ(t) = uΒ ∙ t , t ∈

[0,5] να βρείτε το εμβαδόν Ε(t) του τριγώνου ΑΟΒ ως συνάρτηση του χρόνου. 

γ) Αν ΑΒ = 10m την χρονική στιγμή t1 κατά την οποία ΟΑ = 6m να υπολογίσετε:  

Ι) Τον ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ1 και να αποδείξετε ότι έχει ίδιο μέτρο με τον ρυθμό μεταβολής της 

γωνίας θ2. 

ΙΙ) Την ταχύτητα  uΑ(t1)  με την οποία ολισθαίνει πάνω στο άξονα y΄y το άκρο Α. 

ΙΙΙ) Τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού Ε(t1). 

δ) Αν ΑΒ = 10m την χρονική στιγμή t2 κατά την οποία το τρίγωνο ΑΟΒ είναι ισοσκελές να υπολογίσετε: 

Ι) Την ταχύτητα  uΑ(t2)  με την οποία ολισθαίνει πάνω στο άξονα y΄y το άκρο Α. 

II) Την επιτάχυνση  αΑ(t2)  με την οποία ολισθαίνει πάνω στο άξονα y΄y το άκρο Α. 

III) Tον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού Ε(t). 

ε) Αν η σκάλα είναι μεταβλητού μήκους και καθώς το Β συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω 

στον άξονα x΄x όπως προηγουμένως, τότε αυξάνεται το μήκος της σκάλας και ολισθαίνει και το άκρο Α 

πάνω στον άξονα y΄y έτσι ώστε να ισχύει ΟΑ + ΟΒ = 14. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του μήκους ΑΒ 

της σκάλας την χρονική στιγμή κατά την οποία ΟΒ = 8m. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τούντας 

 

 

Επαναληπτική άσκηση στον ρυθμό μεταβολής. 

Το πρόβλημα σκάλας του σχολικού βιβλίου με 

πρόσθετα 7 ερωτήματα 

                            Νίκος Τούντας 
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