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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 
Άσκηση 1 
Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας Τ ενός σώματος είναι ανάλογος της διαφοράς της 
θερμοκρασίας του σώματος και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος Τπ. 
α) Να βρεθεί η διαφορική εξίσωση που περιγράφει το φαινόμενο και να ερμηνεύσετε το 
πρόσημο της σταθεράς αναλογίας. 
β) Να βρεθεί η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης. 
γ) Tην χρονική στιγμή t=0, ένα σώμα θερμοκρασίας 10o  C τοποθετείται σε ψυγείο θερ-
μοκρασίας -10o   C. Μετά από χρόνο 20min η θερμοκρασία του γίνεται 0o  C και τότε το 
σώμα τοποθετείται ξανά στο αρχικό περιβάλλον των 10o C. Να βρεθεί η σταθερά αναλο-
γίας και να γίνει (πρόχειρα) η γραφική παράσταση της θερμοκρασίας του σώματος σαν 
συνάρτηση του χρόνου για [0, )t∈ ∞ . 
 
Άσκηση 2 
Σώμα μάζας m=1 μπορεί να κινείται πάνω στον άξονα Οx, x∈R, με την επίδραση της δύ-
ναμης F=-a2 x+bsint, όπου a,b θετικές σταθερές. Να βρεθεί η εξίσωση της κίνησης 
x=x(t) του σώματος. Πότε η κίνηση είναι φραγμένη για κάθε t∈R; 
 

Άσκηση 3 

Να βρεθεί μια μερική λύση y=y(x) της διαφορικής εξίσωσης 
2

2 0d y dyy
dx dx

− = η οποία εφάπτεται 

στην ευθεία y=x/2 στο σημείο (0,0), και να γίνει επαλήθευση. 
 
Άσκηση 4 

Ένα σώμα μάζας m, την χρονική στιγμή t=0 και ενώ βρίσκεται στη θέση x=0, εκτοξεύεται με 
αρχική ταχύτητα υ0   κατά τον οριζόντιο άξονα Ox. Στην κίνηση του σώματος αντιστέκονται η 
δύναμη Fα εξαιτίας της αντίστασης του αέρα και η τριβή ολίσθησης Fτ. Το μέτρο της Fα είναι 
ανάλογο του μέτρου της ταχύτητας υ του σώματος, (με σταθερά αναλογίας k>0), ενώ το μέτρο 
της Fτ είναι ανάλογο του βάρους του σώματος, (με σταθερά αναλογίας λ>0). Να βρεθούν α) Η 
διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση, β) οι εξισώσεις της κίνησης x=x(t) και υ=υ(t),  γ) 
ο χρόνος στον οποίο σταματάει το σώμα συναρτήσει της αρχικής ταχύτητας και των σταθερών 
k,λ,m και g. Πόσος είναι ο χρόνος αυτός αν k=0. 
 

Άσκηση 5 

 Να βρεθεί η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης: x yy
x y
−′ =
+
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και να γίνει επαλήθευση. Βρείτε τη μερική λύση που για x=1 έχει κλίση 450
 . 

 
Άσκηση 6  
Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση με αντίσταση ανάλογη της ταχύτητας περιγράφεται (σε 
αδιάστατες μεταβλητές) από τη διαφορική εξίσωση 
 ( )4 4 sin 2x x x t+ + =  

α) Ποια είναι η x=x(t) αν είναι γνωστό ότι για t=0 οι αρχικές συνθήκες είναι x=0 και  
0x = .  β) Υπάρχουν αρχικές συνθήκες για τις οποίες η ταλάντωση είναι περιοδική και 

ποιες είναι αυτές; 
 
 
Άσκηση 7  
Ένα αυτοκίνητο μάζας m κινείται ευθύγραμμα και οριζόντια (άξονας  Οx) με σταθερή 
ταχύτητα v0 ενώ η προωστική δύναμη που ασκείται από τη μηχανή είναι σταθερού μέτ-
ρου F. Η ολική αντίσταση (από τον αέρα, το δρόμο κλπ) θεωρείται ανάλογη του τετρα-
γώνου της ταχύτητας. Κάποια χρονική στιγμή (έστω t=0) διακόπτεται η προωστική δύ-
ναμη της μηχανής και ταυτόχρονα μπαίνουν σε εφαρμογή τα φρένα τα οποία ασκούν 
σταθερή δύναμη αντίστασης με μέτρο R. 
α) Δείξτε ότι, για t>0 και μέχρι το αυτοκίνητο να σταματήσει, η κίνηση περιγράφεται 

από την εξίσωση 2
2
0

Fmx x R
v

⎛ ⎞
+ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

β) Γράψτε τη ΔΕ με τη βοήθεια της παραγώγου dv/dx, όπου v η μειούμενη ταχύτητα του 
αυτοκινήτου, και βρείτε το v σαν συνάρτηση της απόστασης v=v(x). 
γ) Σε πόση απόσταση, από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν τα φρένα, το αυτοκίνητο στα-
ματάει. Επιβεβαιώστε ότι η απόσταση αυτή είναι ανάλογη του τετραγώνου της αρχικής 
ταχύτητας v0. 

 
Άσκηση 8 

Από ένα ελατήριο σταθεράς k κρέμεται σώμα μάζας m το οποίο μπορεί να εκτελεί τα-
λαντώσεις κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα Οz. α) Να βρεθεί και να λυθεί η διαφο-
ρική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση. β) Απομακρύνουμε αρχικά το σώμα σε απόσ-
ταση z0 από το σημείο ισορροπίας και το αφήνουμε να ταλαντωθεί. Ποια η εξίσωση της 
κίνησης z=z(t) σ’ αυτή την περίπτωση και σε πόσο χρόνο το σώμα θα διέλθει από το ση-
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μείο ισορροπίας; γ) Να σχεδιαστεί η φασική καμπύλη (z,v) για την παραπάνω μερική λύ-
ση. 
Άσκηση 9 

Για την ΔΕ 
21

′
′′ =

−

yyy
y

 να βρεθεί και να σχεδιαστεί η μερική λύση για την οποία είναι 

y(0)=0 και y’(0)=-1. 
 
Άσκηση 10 

Να βρεθεί η καμπύλη y=y(x) του σχήματος, η οποία 1) περνάει από το σημείο (0,1) 2) 
είναι φθίνουσα και 3) η εφαπτομένη της, σε τυχών σημείο της Σ, τέμνει τον άξονα Οx 
στο σημείο Λ έτσι ώστε το τρίγωνο ΣΚΛ, με ΣΚ⊥Οx, να έχει σταθερό εμβαδόν Ε=1 για 
κάθε σημείο Σ της ζητούμενης καμπύλης. 

 
 
 
Άσκηση 11 
Η ευθύγραμμη κίνηση ενός υλικού σημείου μάζας m=1 περιγράφεται από την ΔΕ 

0+ + =x x xβ . Να βρεθεί η θέση x=x(t) ενός υλικού σημείου που ξεκινάει από τη θέση 
x(0)=0 με ταχύτητα υ(0)=1 και για τις περιπτώσεις β=1 και β=2. Να σχεδιαστούν πρόχει-
ρα οι λύσεις x=x(t) για τις παραπάνω περιπτώσεις τονίζοντας την συμπεριφορά των λύ-
σεων καθώς t→∞.  
 
 
Άσκηση 12 
Το ξύλο μιας Αιγυπτιακής σαρκοφάγου βρέθηκε να περιέχει το 60% της ποσότητας σε 
Άνθρακα-14 σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει όταν κατασκευάστηκε. Ο ρυθ-
μός διάσπασης του Άνθρακα-14 σε ένα ξύλο είναι ανάλογος της ποσότητάς του και έχει 
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χρόνο ημίσειας ζωής 6000 χρόνια (δηλαδή στο χρόνο αυτό διασπάται η μισή του ποσό-
τητα). Πόσων ετών είναι η σαρκοφάγος; (ln2≈0.7, ln3≈1.1, ln5≈1.6 ) 
 
Άσκηση 13 
Μια σταγόνα βροχής (με αρχική μάζα m0) πέφτει μέσα σε ένα σύννεφο και η μάζα της 
αυξάνει με ρυθμό ανάλογο της ίδιας της μάζας της σε κάθε χρονική στιγμή (συντελεστής 
αναλογίας k>0). Αγνοώντας την αντίσταση του αέρα και λαμβάνοντας υπόψη μόνο το 
ομογενές πεδίο βαρύτητας (g) βρείτε την ταχύτητα με την οποία πέφτει η σταγόνα (κάτω 
από τις παραπάνω συνθήκες) σαν συνάρτηση του χρόνου. Σχεδιάστε πρόχειρα την γρα-
φική παράσταση της ταχύτητας συναρτήσεις του χρόνου. Υπενθύμιση: Η γενική μορφή 

της εξίσωσης κίνησης του Νεύτωνα είναι η ( )d mv F
dt

=  

 
 

Άσκηση 14 
Να βρεθεί η μερική λύση y=y(x) της ΔΕ  (y+1)y''=3(y')2  για την οποία ισχύει y(1)=0 και 
y'(1)=-1/2. 
 
Άσκηση 15 
Ένα πλοίο κινείται ευθύγραμμα προς ένα λιμάνι με σταθερή ταχύτητα v0 . Όταν βρίσκε-
ται σε απόσταση s0 από το λιμάνι σβήνει τις μηχανές του και αρχίζει να επιβραδύνει λό-
γω αντίστασης η οποία είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητάς του v (δηλ.  Fαντ 
=v2 ).  
α) Να βρεθεί η ταχύτητα του πλοίου ως συνάρτηση της απόστασης του από το λιμάνι 
β) Αν τη στιγμή που το πλοίο απέχει από το λιμάνι απόσταση s0/2 η ταχύτητά του έχει 
υποδιπλασιαστεί, να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία φτάνει στο λιμάνι. 
γ) Υπάρχει περίπτωση να έχει το πλοίο μηδενική ταχύτητα όταν φθάσει στο λιμάνι, δη-
λαδή να μην συμβεί σύγκρουση του πλοίου με το λιμάνι; Εάν όχι τι πρέπει να αλλάξουμε 
στα δεδομένα του προβλήματος; 
 
Άσκηση 16  
Σε υλικό σημείο με μάζα m=1 που κινείται στον θετικό ημιάξονα Οx ασκείται από την 
αρχή Ο απωστική δύναμη ανάλογη της απόστασης του σημείου από το Ο και με συντε-
λεστή αναλογίας k=1. Αν το υλικό σημείο ξεκινάει από τη θέση x0>0 και με αρχική ταχύ-
τητα v0=-x0/2 (το μείον δηλώνει κατεύθυνση προς την αρχή Ο) δείξτε ότι, μετά από κά-
ποιο χρόνο Τ και σε κάποια απόσταση α από την αρχή Ο, το υλικό σημείο θα σταματήσει 
και στη συνέχεια θα κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Υπολογίστε το χρόνο Τ και 
την απόσταση α. 
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Άσκηση 17  
Να βρεθεί η αύξουσα συνάρτηση y=y(x)>0 της 
οποίας η γραφική παράσταση περνάει από την 
αρχή των αξόνων Ο(0,0) και η κλίση σε τυχών 
σημείο της Σ είναι ανάλογη του μήκους της 
καμπύλης από το Ο έως το Σ. 
 
 
Άσκηση 18 
Να βρεθεί η γενική λύση x=x(t) του εξαναγκασ-
μένου ταλαντωτή 2 cos−+ = tx x e tω  όπου το ω 
είναι  θετική πραγματική σταθερά.  
α)  Να βρεθεί η γενική λύση. 
β) Πως συμπεριφέρεται η γενική λύση για μεγάλα t. Να σχεδιάσετε πρόχειρα την συμπε-
ριφορά αυτή της γενικής λύσης.  
 
Άσκηση 19 

Για την διαφορική εξίσωση 
2 2

, 0
2
+′ = − >

x yy x
xy

 

α) Να δειχτεί ότι όλες οι λύσεις τέμνουν κάθετα την ευθεία y=x. 
β) Να βρεθεί η γενική λύση. 
γ) Να βρεθεί και να σχεδιαστεί η λύση που περνάει από το σημείο (x,y)=(1,1) 
 
Άσκηση 20  
H διαφορική εξίσωση του αρμονικού ταλαντωτή με απόσβεση είναι: 
 0mx cx kx+ + =  ή 2 0x bx xω+ + =  
όπου  c=b/m ο συντελεστής απόσβεσης και ω2=k/m  η κυκλική συχνότητα. Αν σε κανο-
νικοποιημένες μονάδες είναι ω=1, να βρεθεί η γενική λύση x=x(t) της διαφορικής εξίσω-
σης για b=4, b=2 και b=1. 
 
Άσκηση 21  
Αστέρας με αρχική ακτίνα R0 και μάζα Μ0 χάνει μάζα παραμένοντας συνεχώς σφαιρικός 
και ομογενής, (σταθεράς πυκνότητας),  με ρυθμό ανάλογο της τρίτης δύναμης της ακτί-
νας του. Ζητείται να εκφραστεί η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια του αστέρα 
ως συνάρτηση του χρόνου t. (Η επιτάχυνση της βαρύτητας για σφαιρικό σώμα μάζας Μ 
και ακτίνας R δίνεται από τη σχέση  

 2

GMg
R

= −  

 
Άσκηση 22 
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 Ένας παραγωγός καλλιεργεί δύο ποικιλίες κολοκυθάκια Α και Β, τα οποία θεωρούνται 
κυλινδρικά ακτίνας R, ύψους h και σταθερής πυκνότητας ρ. Στην ποικιλία Α ο ρυθμός 
αύξησης της ακτίνας είναι ανάλογος της ακτίνας R ενώ ο ρυθμός αύξησης του ύψους εί-
ναι ανάλογος του ύψους h και με τον ίδιο συντελεστή αναλογίας λ>0. Στην ποικιλία Β οι 
παραπάνω ρυθμοί αύξησης είναι παρόμοια ανάλογοι αλλά με συντελεστή αναλογίας 3λ/2 
για την ακτίνα και λ/2 για το ύψος. Βρείτε τη διαφορική εξίσωση που εκφράζει το ρυθμό 
μεταβολής της μάζας των κολοκυθιών για τις δύο ποικιλίες. Ποια ποικιλία παρουσιάζει 
το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης μάζας ώστε να προτιμηθεί από τον παραγωγό;  
 
 
Άσκηση 23  
Υλικό σημείο μάζας m =1κινείται στον άξονα Οx. Στο υλικό σημείο δρα μια ελκτική 
(προς το Ο) δύναμη F1  με μέτρο ανάλογο της απόστασης του σημείου από το Ο και F2 

μια δεύτερη απωστική δύναμη  με μέτρο ανάλογο του χρόνου t (θεωρείστε t ≥0). α) 
 βρείτε τη ΔΕ που περιγράφει τη κίνηση  
β)  βρείτε την γενική λύση x = x(t)  
γ)  Αν για t=0 το σημείο βρίσκεται στην αρχή Ο, με ποια ταχύτητα v0 πρέπει να ξεκι-
νήσει ώστε να εκτελέσει ομαλή κίνηση; 
 
Άσκηση 24  
α) Δίνεται η διαφορική εξίσωση του αρμονικού ταλαντωτή σταθερής κυκλικής συχνότη-
τας ω:  2 0x xω+ = . 
α)  Δείξτε (χωρίς απαραίτητα να τη λύσετε) ότι η διαφορική εξίσωση επιδέχεται ως λύση 
την 
x(t)=Asin(ωt +φ), όπου Α και φ οι αυθαίρετες σταθερές της λύσης. Πώς εξαρτώνται οι 
σταθερές Α και φ από τις αρχικές συνθήκες  x(0)=x0,   ( ) 00x v= ; 

β) Βρείτε τη γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης: 2 cosx x tω ω+ = . 
 
Άσκηση 25 
Δεξαμενή περιέχει αρχικά 50m3 καθαρό νερό. Την χρονική στιγμή t=0 αρχίζει να χύνεται 
από ένα σωλήνα Σ1 στη δεξαμενή αλατόνερο με ρυθμό 3m3/min, που περιέχει 2 Kgr αλά-
τι ανά m3. Συγχρόνως από σωλήνα Σ2 στη βάση της δεξαμενής φεύγει αλατόνερο με τον 
ίδιο ρυθμό (3m3/min) έτσι ώστε η δεξαμενή να περιέχει πάντα 50m3. Το μίγμα ανακατε-
ύεται συνεχώς στη δεξαμενή ώστε να διατηρείται ομογενές. Να βρεθεί πόσο 
αλάτι m (Kgr) υπάρχει σε κάθε χρονική στιγμή στη δεξαμενή και να σχεδιαστεί καμπύλη 
m=m(t). 
 
Άσκηση 26 
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Ο ρυθμός ανύψωσης ενός ουρανοξύστη, με τελικό ύψος h, είναι ανάλογος της τετραγω-
νικής ρίζας του υπολειπόμενου ύψους του. Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης 
του ουρανοξύστη αν για να φτάσει στο μισό του ύψος (h/2) χρειάστηκαν 2 έτη.  
 
 
Άσκηση 27 
Η ένταση του φωτός που πέφτει κάθετα στην θάλασσα απορροφάται κατά 50% σε βάθος 
2m. Τι ποσοστό του φωτός θα έχει απομείνει σε βάθος 8m; Να σχεδιαστεί 
το παραπάνω ποσοστό σαν συνάρτηση του βάθους. (Να γραφεί και να λυθεί αναλυτικά η 
αντίστοιχη διαφορική εξίσωση) 
(Η ένταση Ε του φωτός που διαπερνά ένα ημιδιαφανές μέσο μειώνεται κατά μήκος της 
διαδρομής του στο μέσο σύμφωνα με τον κανόνα: σε μια απόσταση Δx απορροφάται πο-
σοστό ΔΕ/Ε ανάλογο του Δx.) 
 
Άσκηση 28 
Μια δεξαμενή περιέχει V0=50 λίτρα καθαρού νερού. Την χρονική στιγμή t=0 άλμη πυκ-
νότητας  d1=0.3 gr/lit αρχίζει να εισέρχεται μέσα στη δεξαμενή με ρυθμό p1=3lt /min και 
το καλά ανακατεμένο μείγμα εξέρχεται από τη δεξαμενή με ρυθμό p2=2lit/min. Να βρε-
θεί η ποσότητα αλατιού  m=m(t) που υπάρχει στη δεξαμενή τη χρονική στιγμή t. Να γίνει 
η γραφική παράσταση της m=m(t). Ποια θα είναι η μάζα του αλατιού την χρονική στιγμή   
t=10 min. 
 
Άσκηση 29 
Σε μια πόλη πληθυσμού Ρ κατοίκων επικρατεί μια επιδημία. Ο ρυθμός αύξησης του α-
ριθμού των κατοίκων που προσβάλλονται είναι ανάλογος (με σταθερό συντελεστή ανα-
λογία k) τόσο του αριθμού των κατοίκων που έχουν προσβληθεί όσο και του αριθμού 
των κατοίκων που δεν έχουν προσβληθεί. Κάποια χρονική στιγμή t=0 καταγράφεται ότι 
έχουν προσβληθεί το 1/9 του πληθυσμού ενώ μετά από 3 έτη έχει προσβληθεί ο μισός 
πληθυσμός. Να βρεθεί το πλήθος των ατόμων που έχουν προσβληθεί ως συνάρτηση του 
χρόνου. 
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