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                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                   Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                         ΣΑΒΒΑΤΟ  21/5/2022                                                                                                                 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                          Κωλζηαληίλνο Καξαζενδωξή(ο) 

                                                                                                                                                          1873-1950                                                                         

ΘΔΜΑ Α  
Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή 

πξόηαζε. 

Α1. Η εμίζσζε απνκάθξπλζεο  ζε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη x = Aεκσt, 

επνκέλσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 3T / 4  ην ζύζηεκα έρεη: 

α. κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ειάρηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο. 

β. ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο. 

γ. θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο. 

δ. θηλεηηθή ελέξγεηα ηξηπιάζηα από ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο.                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                 Μνλάδεο  5 

 

Α2. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε. όπνπ ε δύλακε πνπ αληηηίζεηαη ζηε θίλεζε είλαη 

ηεο κνξθήο αληF = -bπ , όπνπ b ζεηηθή ζηαζεξά θαη π ε ηαρύηεηα ηνπ ηαιαλησηή: 

α. όηαλ απμάλεηαη ε ζηαζεξά απόζβεζεο ε πεξίνδνο κεηώλεηαη. 

β. ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό. 
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γ. ε ζηαζεξά απόζβεζεο εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ ηαιαληώλεηαη. 

δ. ην έξγν ηεο Fαλη  ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ είλαη ίζν κε κεδέλ. 

                                                                                                                     Μνλάδεο 5 

 

Α3. ε ειεύζεξν ζηεξεό, ην νπνίν βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην επάλσ ζε ιείν 

νξηδόληην δάπεδν αζθείηαη δύλακε ηεο νπνίαο ν θνξέαο δελ δηέξρεηαη από ην θέληξν 

κάδαο ηνπ, ηόηε: 

α. ην ζώκα ζα εθηειέζεη κόλν κεηαθνξηθή θίλεζε 

β. ην ζώκα ζα εθηειέζεη κόλν πεξηζηξνθηθή θίλεζε 

γ. ην ζώκα ζα εθηειέζεη κεηαθνξηθή θίλεζε θαη πεξηζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από 

λνεηό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ζην νπνίν αζθήζεθε ε 

δύλακε θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηε δύλακε θαη ην θέληξν 

κάδαο ηνπ ζώκαηνο 

δ. ην ζώκα ζα εθηειέζεη κεηαθνξηθή θίλεζε θαη πεξηζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από 

λνεηό άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν 

πνπ νξίδεηαη από ηε δύλακε θαη ην θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο. 

                                                                                                                                       Μνλάδεο  5 

 

Α4. ε δίζθν πνπ πεξηζηξέθεηαη κε σ=4 rad/s ζε νξηδόληην επίπεδν γύξσ από 

ζηαζεξό θαηαθόξπθν άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ, αζθείηαη δύλακε F  

ζηαζεξήο ξνπήο. Η απόιπηε ηηκή ηνπ έξγν  ηεο δύλακεο είλαη κεγαιύηεξε  όηαλ ε 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ δίζθνπ κεηαβάιιεηαη:  

α. από  4 rad/s ζε 6 rad/s           β. από  4 rad/s ζε 8 rad/s 

γ. από 4 rad/s ζε 0 rad/s            δ. από 4 rad/s ζε -4 rad/s 

                                                                                                                    Μνλάδεο 5 
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Πξναηξεηηθά εξωηήκαηα - Δθηόο βαζκνινγίαο 

Α5. πκπαγήο ζθαίξα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από άμνλα πνπ πεξλά από    

ην θέληξν ηεο κε ζπρλόηεηα f . Κάπνηα ζηηγκή δηπιαζηάδνπκε ηε ζπρλόηεηα 

πεξηζηξνθήο ηεο ζθαίξαο, νπόηε  ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο: 

α. δηπιαζηάδεηαη    

β. ηεηξαπιαζηάδεηαη  

γ. νθηαπιαζηάδεηαη   

δ. παξακέλεη ζηαζεξή   

Α6. Αζθώληαο έλα δεύγνο δπλάκεσλ ζην 

θιεηδί ηνπ ζρήκαηνο πξνθαινύκε ηελ 

πεξηζηξνθή ηεο βίδαο. Αλ δηπιαζηάζνπκε 

ην κέηξν θαη ησλ δύν δπλάκεσλ, ηόηε ε 

ξνπή ηνπ δεύγνπο :   

α. δηπιαζηάδεηαη        

β. ππνδηπιαζηάδεηαη                      

γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη    

δ. παξακέλεη ζηαζεξή 

                                                                                                           

Α7. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

α. Η δύλακε επαλαθνξάο πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m πνπ εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη ίζε κε F. Σν πειίθν F/x, όπνπ x ε απνκάθξπλζε, 

παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν. 
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β. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ελόο ζώκαηνο όηαλ ε 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ε απόζηαζή ηνπ από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο. 

γ. Mνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηαζεξάο Λ ζηε ζρέζε πνπ δίλεη ην πιάηνο θζίλνπζαο 

ηαιάλησζεο, είλαη ε 1/s ζην S.I 

δ. ε έλα πνηάκη ζηαζεξνύ πιάηνπο, όπνπ απηό είλαη βαζύ, ην λεξό θπιάεη πην αξγά.                

ε. Σα αέξηα είλαη ζπκπηεζηά, γηαηί ν όγθνο ηνπο εμαξηάηαη από ηελ πίεζή ηνπο. 

ζη. ε έλαλ νξηδόληην ζσιήλα ζηαζεξήο δηαηνκήο ξέεη ηδαληθό ξεπζηό ππθλόηεηαο ξ 

θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt δηέξρεηαη από κηα δηαηνκή ηνπ ζσιήλα κάδα πγξνύ Γm 

ηόηε ε παξνρή ηνπ ζσιήλα δίλεηαη από ηε ζρέζε 
Γm

Γt
    

δ. Σν θέληξν κάδαο ελόο ζώκαηνο ζπκπίπηεη πάληα κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ 

ζώκαηνο.                                                  

ε. Οη ζαιακίζθνη ζηελ ξόδα ηνπ ινύλα πάξθ εθηεινύλ κεηαθνξηθή θίλεζε. 

ζ.  Όηαλ έλα λεηξόλην ζπγθξνπζηεί θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ππξήλα 

πξσηίνπ 1

1( H)  κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ην 100% ηεο ελέξγεηάο ηνπ.   

η. ηηο κε θεληξηθέο θξνύζεηο δελ εθαξκόδεηαη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο.                                                            

                                                                                                                   Μνλάδεο 5 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Σα δύν πγξά Τ1 θαη Τ2 ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ ππθλόηεηεο ξ1 θαη ξ2, αληίζηνηρα κε  

ξ2=4ξ1. Οη δύν 

θύιηλδξνη είλαη αλνηρηνί 

ζην πάλσ κέξνο ηνπο. 

Μεηαμύ ησλ δύν πγξώλ 

ππάξρεη έκβνιν 

ακειεηέαο κάδαο πνπ 

δελ επηηξέπεη ηελ 

αλάκημή ηνπο. Αξρηθά ην 

ύςνο θάζε πγξνύ είλαη h. Κάπνηα ζηηγκή αλνίγνπκε ηηο νπέο ζηε βάζε ησλ δνρείσλ 
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θαη ζρεδόλ ακέζσο απνθαζίζηαηαη ε ζηαζεξή ξνή. Γηα ηηο αξρηθέο ηαρύηεηεο κόιηο 

απνθαηαζηαζεί ε ξνή ηζρύεη:  

α. π1 =2π2                             

β. π1 = π2                                

γ. π2 =2π1  

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                      Μνλάδεο 2                                          

                                                                                                   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                     Μνλάδεο 6 

                                                                                 

Θεωξνύκε ζε θάζε πεξίπηωζε όηη ηα πγξά είλαη ηδαληθά θαη  ε ειεύζεξε 

επηθάλεηα θαηεβαίλεη κε ζρεδόλ κεδεληθή ηαρύηεηα. 

 

Β2. Βιήκα κάδαο m θηλείηαη παξάιιεια κε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζθελώλεηαη 

ζε μύιηλν ζώκα πεληαπιάζηαο κάδαο πνπ αξρηθά εξεκνύζε πάλσ ζην ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Η απώιεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε είλαη ίζε 

κε 100J, επνκέλσο ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη: 

α. 130J            β. 120J                γ. 110J 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.                                                         Μνλάδεο 2                                                                                                      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                         Μνλάδεο 6                                                                                                                                                                              

 

 

Β3. Από ην ζηόκην κηαο βξύζεο εκβαδνύ  

δηαηνκήο Α0, εθξέεη θαηαθόξπθα θιέβα λεξνύ, 
κε θνξά πξνο ηα θάησ (αξηζηεξό ζρήκα) ή κε  

θνξά πξνο ηα πάλσ (δεμηό ζρήκα), κε ηελ ίδηα  

αξρηθή ηαρύηεηα εθξνήο κέηξνπ 0π . Αλ κεηά  

από απόζηαζε h από ην ζηόκην ηεο βξύζεο,  

ε θιέβα ηνπ λεξνύ έρεη εκβαδόλ δηαηνκήο Α1  

θαη Α2 αληίζηνηρα θαη  ηζρύεη ε ζρέζε   

0π 4 g h    ηόηε ν ιόγνο 1

2

A

A
 ησλ εκβαδώλ δηαηνκήο ηζνύηαη κε: 
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 α.  1

2

A 3

A 2
                  β. 1

2

A 3

A 3
                γ. 

1

2

A 2

A 3
  

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                         Μνλάδεο 2                                                                                                        

                                                                                                   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                        Μνλάδεο 7    

 

 

Πξναηξεηηθό εξώηεκα - Δθηόο βαζκνινγίαο 

Β4.  Ο ηξνρόο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε Θ θαη πεξηζηξέθεηαη 

γύξσ από νξηδόληην άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ 

έρνληαο ξνπή αδξάλεηαο  Ι θαη γσληαθή 

ηαρύηεηα κέηξνπ σ. 

Με θαηάιιειε δηαδηθαζία κεηαθηλνύκε 

ηνλ ηξνρό ζηε ζέζε ΘΘ ώζηε ν άμνλαο 

πεξηζηξνθήο λα ζρεκαηίδεη γσλία 60
ν
 

κε ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ, ρσξίο λα 

κεηαβιεζεί ην κέηξν ηεο γσληαθήο 

ηαρύηεηαο. Σν κέηξν 

ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ 

ηξνρνύ, γηα ηε κεηαθίλεζε απηή είλαη ίζν κε:  

 

α.  Θσ                         

β.  2Θσ                                    

γ.  Θσ 2     

 

Δίλεηαη: ζπλ120
ν
= 

1
-
2
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ΘΔΜΑ Γ  

 
Ο επζύγξακκνο νξηδόληηνο αγσγόο ΚΛ ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρεη κήθνο                  

(ΚΛ) =ℓ = 1 m, κάδα m = 1 kg, σκηθή αληίζηαζε R1 = 0,5 Ω. Ο αγσγόο ΚΛ κπνξεί 

λα νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο ζε δύν θαηαθόξπθνπο αγώγηκνπο νδεγνύο Αx , Γy πνιύ 

κεγάινπ κήθνπο παξακέλνληαο δηαξθώο ζε επαθή κε απηνύο. Οη νδεγνί Αx θαη Γy 

έρνπλ ακειεηέα αληίζηαζε θαη ηα άθξα ηνπο Α θαη Γ ζπλδένληαη κε αληίζηαζε R2 = 

0,5 Ω. Σν ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β = 1 

Σ, κε θνξά απηή ηνπ ζρήκαηνο.  

 

Σν πείξακα πνπ αθνινπζεί έρεη 2 δηαδνρηθά ζηάδηα. 

1
ν
 ζηάδην:  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δίλνπκε ζηνλ αγσγό ΚΛ θαηαθόξπθε ηαρύηεηα π0=10 m/s 

κε θνξά πξνο ηα πάλσ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t=t1 πνπ ν αγσγόο έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 

h1 = 2 m, ζηακαηά ζηηγκηαία λα αλέξρεηαη.  

Γ1. Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο έληαζεο Θ ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην 

θύθισκα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα π ηνπ αγσγνύ, από t=0 κέρξη t=t1.  

                                                                                                                   Μνλάδεο 4  

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα Q πνπ εθιύεηαη ζπλνιηθά ζηηο αληηζηάζεηο R1, R2 

ηνπ θπθιώκαηνο κεηαμύ ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ t=0 θαη t=t1.  

                                                                                                                   Μνλάδεο 6  

2
ν
 ζηάδην: 

Μεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t=t1 ν αγσγόο αξρίδεη λα θαηέξρεηαη. Παξαηεξνύκε όηη 

όηαλ έρεη θαηέιζεη θαηά h2 = 8 m, κηα ρξνληθή ζηηγκή t2 (t2 > t1), ζηαζεξνπνηείηαη ε 

ηαρύηεηά ηνπ ζε κηα νξηαθή ηηκή πνξ.  

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα πνπ 

απνθηά ν αγσγόο.  

Μνλάδεο 7 
Γ4. Να ππνινγίζεηε ην θνξηίν πνπ δηέξρεηαη από 

κηα δηαηνκή ησλ αγσγώλ ηνπ θπθιώκαηνο από t= t1  

έσο t=t2.  

Μνλάδεο 4 
Γ5. Όηαλ ν αγσγόο έρεη ηαρύηεηα π = πνξ λα 

ππνινγίζεηε ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ ξπζκνύ 

κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ δηέξρεηαη από 
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ην πιαίζην ΑΚΛΓ, θαζώο θαη ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ 

αγσγνύ ΚΛ.  

                                                                                                                   Μνλάδεο 4  
                                                                                                                  

Γίλεηαη:  g=10 m/s
2
.  

 

Να επηιέμεηε ΘΔΜΑ Γ   

ΘΔΜΑ Γ- Δπηινγή 1 

Η νκνγελήο ξάβδνο ΚΑ ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα M=0,6kg, κήθνο ℓ=2m, είλαη 

αξζξσκέλε ζην ζεκείν Α θαη κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν επίπεδν.  

Η ξάβδνο ζπγθξαηείηαη νξηδόληηα κε ηε 

βνήζεηα θαηαθόξπθνπ λήκαηνο πνπ είλαη 

ηπιηγκέλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηξνραιίαο, 

ε νπνία έρεη αθηίλα R=40cm θαη κάδα ίζε 

κε ηε κάδα ηεο ξάβδνπ. Η ηξνραιία 

δηαζέηεη κηθξό απιάθη αθηίλαο r=R/2, ζην 

νπνίν είλαη ηπιηγκέλν λήκα, ζην άιιν άθξν 

ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν κηθξό ζώκα  κάδαο m. Τν ζύζηεκα ηζνξξνπεί. 

Γ1. Να βξείηε ηε κάδα m ηνπ ζώκαηνο . 

                                                                                                                    Μνλάδεο 5 

Κόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ξάβδν κε ηε ηξνραιία (ρσξίο λα θόςνπκε ην 

λήκα πνπ ζπλδέεη ην ζώκα κε ηε ηξνραιία), νπόηε ην ζώκα Σ αξρίδεη λα 

θαηεβαίλεη, ε ηξνραιία λα πεξηζηξέθεηαη θαη ε ξάβδνο ΚΑ επίζεο λα 

πεξηζηξέθεηαη. 

 

Γ2. Να βξείηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο . 

                                                                                                                     Μνλάδεο 5 

 

Γ3. Να βξείηε ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ηξνραιίαο.  
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                                                                                                                    Μνλάδεο 4 

   

Γ4. Να βξείηε ην ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηεο ξάβδνπ ΚΑ ακέζσο 

κεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο . 

                                                                                                                    Μνλάδεο 4   

Γ5. Σε ζηηγκή πνπ έρεη ζηξαθεί θαηά νμεία γσλία θ, από ηελ αξρηθή νξηδόληηα ζέζε 

ηεο, λα ππνινγίζεηε: 

 i) Σν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηεο ξάβδνπ ΚΑ ( κνλάδεο 4)  

ii) Σν κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ ΚΑ  

(κνλάδεο 3)   

Γίλνληαη:  εκθ=
8

15
 θαη ζπλθ=

13

15
.  

                                                                                                                    Μνλάδεο 7 

   

Δίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ηξνραιίαο σο πξνο ηνλ άμνλά ηεο 2
cm

1
I = MR

2
, ε 

ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πεξηζηξνθήο θάζεην ζην θέληξν κάδαο 

ηεο 2
cm

1
I = m

12
 θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10m/s

2
.  

 
ΘΔΜΑ Γ- Δπηινγή 2 

                                                                                                                                                                                

Λεπηή νκνγελήο ξάβδνο ΟΑ κήθνπο ℓ = 3m θαη κάδαο Μ = 8kg είλαη ζηαζεξά 

ζπγθνιιεκέλε κε ην έλα άθξν ηεο Ο ζην θέληξν νκνγελνύο δίζθνπ Γ κάδαο           

mΓ = 4kg θαη αθηίλαο   

RΓ = 
2

2
m. Σν ζύζηεκα 

ησλ ζσκάησλ ΄΄ξάβδνο 

ΟΑ-δίζθνο Γ΄΄ κπνξεί 

λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο 

ηξηβέο σο έλα ζώκα 

γύξσ από ζηαζεξό 

νξηδόληην άμνλα πνπ 

δηέξρεηαη από ην θέληξν 

Ο θαη είλαη θάζεηνο ζην 
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επίπεδν ηνπ δίζθνπ. 

Σν κέζνλ Γ ηεο ξάβδνπ ΟΑ έρεη δεζεί κε ηε βνήζεηα ιεπηνύ νξηδόληηνπ αβαξνύο θαη 

κε εθηαηνύ λήκαηνο ΖΓ  [λήκα (1)]  κε δηπιή ηξνραιία 1 θαη ε ξάβδνο ζρεκαηίδεη 

γσλία θ κε ηελ πξνέθηαζε ηνπ νξηδόληηνπ λήκαηνο ΖΓ. Η δηπιή ηξνραιία 

απνηειείηαη από δύν νκνγελείο ζπγθνιιεκέλνπο νκναμνληθνύο δίζθνπο κε αθηίλεο 

R θαη 2R, όπνπ R = 0,2m θαη ε ξνπή αδξάλεηάο ηεο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη 

από ην θέληξν ηεο θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηεο είλαη  Θcm (ηξνρ) = 1,95 kg 

 

Έλα δεύηεξν ιεπηό, αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα (2), πνπ είλαη παξάιιειν ζε 

θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο θιίζεο θ, είλαη ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο ζε έλα ιεπηό 

απιάθη ηνπ εζσηεξηθνύ δίζθνπ αθηίλαο R ηεο ηξνραιίαο 1 θαη ην άιιν ηνπ άθξν 

είλαη ηπιηγκέλν ζηελ πεξηθέξεηα ελόο νκνγελνύο θπιίλδξνπ 2 κάδαο m = 30kg θαη 

αθηίλαο R, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Τν ζύζηεκα όισλ ησλ ζσκάησλ ηνπ ζρήκαηνο ηζνξξνπεί ζην ίδην θαηαθόξπθν 

επίπεδν. 

Γ1.  Να ππνινγίζεηε ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ 

΄΄ξάβδνο  ΟΑ - δίζθνο Γ΄΄ σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο Ο. 

Μνλάδεο 4 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηα κέηξα ησλ ηάζεσλ ησλ δύν λεκάησλ. 

                               Μνλάδεο 5 

  

Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην λήκα ΖΓ [λήκα (1)] πνπ ζπλδέεη ηε ξάβδν κε ηελ 

ηξνραιία θόβεηαη θαη ν θύιηλδξνο αξρίδεη λα εθηειεί θύιηζε ρσξίο νιίζζεζε. 

 

Γ3.  Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο  ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ  ΄΄ξάβδνο  ΟΑ - δίζθνο Γ΄΄ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0. 

Μνλάδεο 4 

Γ4.  Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ 

΄΄ξάβδνο  ΟΑ - δίζθνο Γ΄΄ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο γίλεηαη θαηαθόξπθε 

γηα πξώηε θνξά κεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο. 

Μνλάδεο 5 

Γ5.  Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο Κ ηνπ νκνγελνύο 

θπιίλδξνπ. 

Μνλάδεο 7 
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Γίλνληαη: 

 g = 10 m/s
2
, εκθ = 0,8,    ζπλθ = 0,6,  αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα 

 ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ Γ σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 

θέληξν κάδαο ηνπ είλαη ίζε κε  Θcm(Γ) =
1

2
mΓRΓ

2
 

 ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηεο 

είλαη ίζε κε  Θcm(ξ) = 
1

12
Μℓ

2
 

 ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ νκνγελνύο θπιίλδξνπ 2 σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 

θέληξν κάδαο ηνπ είλαη ίζε κε  Θcm(θπιίλδξνπ) = 
1

2
mR

2
 

 ε ηξνραιία πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο 

 ην λήκα δελ νιηζζαίλεη ζηνλ θύιηλδξν θαη ζηελ ηξνραιία 

 

 

 

 

 

 

 

James Ρrescott Joule 

1818-1889  

 

Καλή 

επιτυχία! 


