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       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  
           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     
     ΣΑΒΒΑΤΟ       16/4/2022  
                                                                                                                                  
                          

                                                                                                                                           
                                                                                                                                  
                                                                                                                    

ΘΔΜΑ Α  
 

Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή 

πξόηαζε. 

Α1.  Δπζύγξακκνο αγσγόο κήθνπο ℓ θαη αληίζηαζεο R ζπλδέεηαη, κέζσ αγσγώλ 

ακειεηέαο αληίζηαζεο, κε ηνπο πόινπο πεγήο κε ΖΔΓ Δ θαη κεδεληθή 

εζσηεξηθή αληίζηαζε. Ο αγσγόο ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο 

νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη δέρεηαη από ην πεδίν δύλακε κέηξνπ FL . 

Κόβνπκε ηνλ επζύγξακκν αγσγό ζηε κέζε θαη ζπλδένπκε ην έλα θνκκάηη κε 

ηελ ίδηα πεγή, ηνπνζεηώληαο ηνλ πάιη θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ 

πεδίνπ. Τόηε γηα ην κέηξν FL΄ ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη από ην πεδίν ηζρύεη: 

α. L
L΄

F
F =

4
              β. L

L΄
F

F =
2

            γ. L L΄F = F              δ. L L΄F = 2F       

                                                                                                             Μονάδες  4 

 

Α2.  Ζ ιεπηή νκνγελήο ξάβδνο ηνπ ζρήκαηνο έρεη ξνπή αδξάλεηαο Η1, Η2, Η3, Η4 

σο πξνο ηνπο παξάιιεινπο άμνλεο ε1, ε2, ε3, ε4, αληίζηνηρα, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. 

 
 

Ζ κηθξόηεξε ξνπή αδξάλεηαο είλαη ε:  
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α. Η1        β. Η2          γ. Η3         δ. Η4 

                                                                                                            Μονάδες  4 
  

Α3. Έλα κεραληθό ζηεξεό πεξηζηξέθεηαη γύξσ από αθιόλεην άμνλα 

πεξηζηξνθήο. Αλ δηπιαζηαζηεί ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζηεξενύ, ρσξίο λα 

αιιάμεη ζέζε ν άμνλαο πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ νπνίν ζηξέθεηαη, ηόηε: 

α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα δηπιαζηάδεηαη θαη ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο 

ηεηξαπιαζηάδεηαη.      

β. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα δηπιαζηάδεηαη θαη ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο 

δηπιαζηάδεηαη.          

γ. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ηεηξαπιαζηάδεηαη θαη ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο 

δηπιαζηάδεηαη.   

δ. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα ππνηεηξαπιαζηάδεηαη θαη ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο 

ππνδηπιαζηάδεηαη.   

                                                                                                            Μονάδες  4 

Α4.  Τν αλνηρηό θπιηλδξηθό δνρείν ηνπ ζρήκαηνο 

βξίζθεηαη εληόο πεδίνπ βαξύηεηαο κε επηηάρπλζε 

βαξύηεηαο g θαη πεξηέρεη λεξό ππθλόηεηαο ξ. Τν 

ύςνο ηνπ λεξνύ ζην δνρείν είλαη Ζ.  

Σην ζεκείν Α, πνπ απέρεη απόζηαζε h από ηνλ 

ππζκέλα ηνπ δνρείνπ, ε πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη ίζε 

κε: 

α.  Pαηκ + ξgh                

β.  Pαηκ + ξg(H - h)                

γ.  ξgh                   

δ.  ξg(H - h) 

                                                                                                             Μονάδες  4        

Α5.  Σε κία νξηδόληηα  θιέβα ξέεη ηδαληθό πγξό. Όηαλ ζε κηα πεξηνρή ηνπ πγξνύ 

νη ξεπκαηηθέο γξακκέο ππθλώλνπλ, ηόηε:  

α.  ε ηαρύηεηα ξνήο απμάλεηαη θαη ε πίεζε ειαηηώλεηαη  

β.  ε παξνρή ηεο θιέβαο απμάλεηαη θαη ε πίεζε απμάλεηαη  

γ.  ε παξνρή ηεο θιέβαο ειαηηώλεηαη θαη ε πίεζε ειαηηώλεηαη  

δ.  ε ηαρύηεηα ξνήο απμάλεηαη θαη ε πίεζε απμάλεηαη. 

                                                                                                            Μονάδες  4        
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Α6. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε 

θάζε γξάκκα ηε ιέμε Σσζηό,   γηα ηε ζσζηή πξόηαζε, θαη ηε ιέμε Λάζνο, 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε. 

 

α. Ζ ελαιιαζζόκελε ηάζε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ελόο ζηξεθόκελνπ 

πιαηζίνπ κε Ν ζπείξεο, κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο  , έρεη ηε 

κνξθή π = 100 2  ∙ εκ100πt (S.I). Αλ δηπιαζηαζηεί ε ζπρλόηεηα πεξηζηξνθήο 

ηνπ πιαηζίνπ, ρσξίο αιιαγή ησλ Ν θαη  , ε ελαιιαζζόκελε ηάζε ζα έρεη ηε 

κνξθή:  π = 200 2  ∙ εκ200πt (S.I). 

β. Ζ ζηηγκηαία ηζρύο ελόο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ζε έλαλ σκηθό αληηζηάηε 

κπνξεί λα πάξεη θαη αξλεηηθέο ηηκέο 

γ. Ζ ξνή ελόο ξεπζηνύ είλαη ζηξσηή, όηαλ παξνπζηάδεη ζηξνβίινπο. 

δ. Ζ εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο ζηα ξεπζηά είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο αξρήο 

δηαηήξεζεο ελέξγεηαο.                                                                                                                      

ε. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώµαηνο  σο πξνο άμνλα πεξηζηξνθήο έρεη 

κνλάδα κέηξεζεο ην 1Ν ·m, ζην S.I. 

                                                                                                           Μονάδες  5        

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1. Να απνδείμεηε όηη ε ξνπή αδξάλεηαο ιεπηνύ θπθιηθνύ δαθηπιίνπ κάδαο Μ 

θαη αθηίλαο R σο πξνο άμνλα θάζεην ζην επίπεδό ηνπ θαη δηεξρόκελν από ην 

θέληξν ηνπ είλαη 2Η = ΜR . Θεσξνύκε ηε κάδα ηνπ δαθηπιίνπ νκνηόκνξθα 

θαηαλεκεκέλε ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. 

                                                                                                            Μονάδες  5 

Β2. Οκνγελήο ζθαίξα κάδαο m θαη αθηίλαο R θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζε 

νξηδόληην επίπεδν. Ζ ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ζθαίξαο είλαη πcm.                        

Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 

κάδαο ηεο είλαη I
cm

= 
2

5
mR

2 

.  

Ο ιόγνο ζηξνθ

κεηαθθ

,
Κ

Κ
ηεο ζηξνθηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πξνο ηε κεηαθνξηθή θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο  
 
είλαη ίζνο κε:  

α.   
2

5
                    β.   

7

10
                    γ.   

9

10  
Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                   Μονάδες  1      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                  Μονάδες  4 
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Β3. Αζιήηξηα ηνπ θαιιηηερληθνύ παηηλάδ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από 

θαηαθόξπθν άμνλα πνπ πεξλάεη από ην θέληξν κάδαο ηεο. Οη εμσηεξηθέο 

δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηελ αζιήηξηα δελ δεκηνπξγνύλ ξνπή σο πξνο ηνλ 

άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο θαη νη ηξηβέο κε ηνλ πάγν είλαη ακειεηέεο.  

Α. Αλ θάπνηα ζηηγκή ζπκπηύμεη ηα ρέξηα ηεο, ελώ ζπλερίδεη λα ζηξέθεηαη γύξσ 

από ηνλ ίδην άμνλα, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ πεξηζηξνθήο ηεο αζιήηξηαο:  

α.  παξακέλεη ζηαζεξή.                        

β.  κεηώλεηαη.                           

γ.  απμάλεηαη. 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                   Μονάδες  1      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                  Μονάδες  3 

 

Β. Αλ κε ηε ζύκπηπμε ε αζιήηξηα κεηώλεη ηε ξνπή αδξάλεηάο ηεο θαηά 20%, 

ηόηε ε γσληαθή ηαρύηεηά ηεο απμάλεηαη θαηά:  

α.  20%                         β. 25%                           γ.  50% 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                   Μονάδες  1      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                  Μονάδες  3 

 

Β4. Σώκα Σ1 κάδαο m1=m  είλαη δεκέλν ζην άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

k θαη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο A1 πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Τε ζηηγκή πνπ ην ζώκα Σ1 βξίζθεηαη ζηελ αθξαία ζέζε ηεο 

ηαιάλησζήο ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1, ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά κε ζώκα Σ2 ίζεο κάδαο m2=m,  ην νπνίν θηλείηαη επζύγξακκα κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ π2. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ1 εθηειεί λέα ηαιάλησζε κε 

πιάηνο Α=Α1 3 . Σην ζρήκα 2 ην ζώκα Σ1 εθηειώληαο απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε κε ην ίδην πιάηνο A1 θαη θαζώο βξίζθεηαη ζηελ αθξαία ζέζε ηεο 

ηαιάλησζήο ηνπ, ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε ζώκα Σ3 ίζεο κάδαο  

m3=m,  ην νπνίν θηλείηαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π3. Μεηά ηελ θξνύζε 

ην ζπζζσκάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε 

πιάηνο Α΄=Α1 2 . Γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ π2 θαη π3 ηζρύεη:  
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α. 2

3

π 3

π 2
                   β. 2

3

π
1

π
                 γ. 2

3

π 3

π 2
              

 
 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                   Μονάδες  2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                  Μονάδες  5 
 

 

B5.  ΠΡOΑΙΡΔΤΙΚΟ (εκηός βαθμολογίας) 

 

Πάλσ ζε ηξαρύ 

θεθιηκέλν επίπεδν, 

γσλίαο θιίζεο θ=30° 

(εκθ=0,5), ηνπνζεηνύκε 

νκνγελή δηπιό δίζθν 

εμσηεξηθήο αθηίλαο R 

θαη ζπλνιηθνύ βάξνπο 

κέηξνπ w.  Σηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ 

εζσηεξηθνύ δίζθνπ, 

αθηίλαο r=R/2, 

ηπιίγνπκε αβαξέο θαη κε 

εθηαηό λήκα πνπ 

θαηαιήγεη ζηελ 

πεξηθέξεηα νκνγελνύο ηξνραιίαο, ζηελ νπνία θαη ηπιίγεηαη.  Τν λήκα είλαη 

παξάιιειν κε ην θεθιηκέλν επίπεδν. Ζ ηξνραιία έρεη αθηίλα r θαη κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από νξηδόληην αθιόλεην άμνλα, πνπ δηέξρεηαη 

από ην θέληξν ηεο O. Αβαξήο, ιεπηή θαη αγώγηκε ξάβδνο OA, κήθνπο ℓ=4r, είλαη 

ζπγθνιιεκέλε ζηελ ηξνραιία, κε ην έλα άθξν ηεο λα ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν O 

ηεο ηξνραιίαο. Ζ ξάβδνο δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο I θαη βξίζθεηαη θαηά ην 

ήκηζπ κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ B, θάζεηεο 

ζηε ξάβδν θαη κε θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Τν ζύζηεκα ηζνξξνπεί αθίλεην, κε ην λήκα ηελησκέλν θαη ηε ξάβδν ζε 

θαηαθόξπθε ζέζε. Ζ έληαζε Η ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε ξάβδν ηζνύηαη κε: 

 

α. 
w

6BR
                  β. 

w

9BR
                γ. 

w

18BR
             

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                   
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Να επιλέξεηε  μόνο ένα ΘΔΜΑ Γ 

 

 

ΘΔΜΑ Γ –Δπιλογή 1 
 

Σην θαηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν ηνπ 

ζρήκαηνο, πεξηέρεηαη λεξό ππθλόηεηαο ξ = 

1000 kg/m
3
, κέρξη ύςνο H=4m. Σην πιεπξηθό 

ηνίρσκα ηνπ δνρείνπ θαη ζε ύςνο h1=0,8m από 

ηε βάζε ηνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο κηθξόο 

νξηδόληηνο ζσιήλαο εκβαδνύ δηαηνκήο 

Α1=1cm
2
. Ο ζσιήλαο ιεπηαίλεη θαη ζην άθξν 

ηνπ (ζεκείν Γ), θαηαιήγεη ζε δηαηνκή εκβαδνύ 

Α2= 0,5 cm
2
. Αξρηθά ην άθξν Γ είλαη θιεηζηό 

κε κηα ηάπα εκβαδνύ Α2, ώζηε λα κελ 

εμέξρεηαη λεξό θαη ε βξύζε πνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα είλαη θιεηζηή. 
 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηξηβήο πνπ δέρεηαη ε ηάπα από ηα ηνηρώκαηα 

ζην ζεκείν Γ ώζηε λα ηζνξξνπεί.  

                                                                                                             Μονάδες 5 
 

Καηόπηλ αθαηξνύκε ηελ ηάπα θαη ηαπηόρξνλα αλνίγνπκε ηε βξύζε, ώζηε λα 

αλαπιεξώλεηαη ζην δνρείν ην λεξό πνπ εμέξρεηαη από ηελ νπή ζην ζεκείν Γ.  

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο εθξνήο ηνπ λεξνύ ζην ζεκείν Γ.  

       Μονάδες 5 
Γ3 Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε ζην ζεκείν Β ηνπ κηθξνύ νξηδόληηνπ ζσιήλα 

εκβαδνύ δηαηνκήο Α
1
.  

             Μονάδες 5 
Γ4. Να ππνινγίζεηε ην βειελεθέο x ηνπ λεξνύ, ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην 

νξηδόληην δάπεδν.  

 Μονάδες 5 
Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ παξνρή ηεο βξύζεο, ώζηε ε ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ ζην δνρείν λα παξακέλεη δηαξθώο ζην αξρηθό ύςνο Ζ. 

        Μονάδες 5 
  

Γίλνληαη: g = 10 m/s
2
,   p

atm 
= 10

5
 N/m

2
, ην λεξό είλαη ηδαληθό πγξό θαη ην 

εκβαδόλ ηεο βάζεο ηνπ δνρείνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από Α1. 
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ΘΔΜΑ Γ –Δπιλογή 2 

 
Γύν θαηαθόξπθα ζύξκαηα κεγάινπ κήθνπο 

θαη ακειεηέαο σκηθήο αληίζηαζεο ΑΓ θαη 

ΓΕ, έρνπλ ηα πάλσ άθξα ηνπο Α θαη Γ 

ζπλδεδεκέλα κε αληίζηαζε R1=6Ω , ελώ ηα 

θάησ άθξα ηνπο Γ θαη Ε ζπλδένληαη κε 

ειεθηξηθή πεγή, ε νπνία έρεη  ΖΔΓ Δ=10V 

θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε r=1Ω . Ζ όιε 

δηάηαμε βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο   θάζεην 

ζην επίπεδν πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα παξάιιεια 

ζύξκαηα ΑΓ θαη ΓΕ. Δπζύγξακκνο αγσγόο 

ΚΛ κάδαο m=0,2kg, κήθνπο L=1m θαη 

αληίζηαζεο R=4Ω κπνξεί λα νιηζζαίλεη ρσξίο 

ηξηβέο κε ηα άθξα ηνπ ζπλερώο ζε επαθή κε 

ηα θαηαθόξπθα ζύξκαηα ΑΓ θαη ΓΕ.  

Ο δηαθόπηεο δ1 είλαη αξρηθά θιεηζηόο ελώ ν δηαθόπηεο δ2 αλνηθηόο. 

 

Γ1. Αλ ν επζύγξακκνο αγσγόο ΚΛ αξρηθά ηζνξξνπεί αθίλεηνο, ρσξίο λα 

ζπγθξαηείηαη, λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο   ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ.                                                                                                                                               

                                                                                                          Μονάδες 5 

 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 αλνίγνπκε ηνλ δηαθόπηε δ1, θαη θιείλνπκε ηνλ 

δηαθόπηε δ2.  

 

Γ2. Να εμεγήζεηε αλαιπηηθά ηελ θίλεζε πνπ ζα εθηειέζεη ν αγσγόο ΚΛ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηελ ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα πνπ ηειηθά ζα 

απνθηήζεη. 

                                                                                                           Μονάδες 6 

Αλ ν αγσγόο ΚΛ κεηαηνπίδεηαη θαηά h=60m κέρξη λα απνθηήζεη ηελ νξηαθή 

ηνπ ηαρύηεηα, λα ππνινγίζεηε: 

 

Γ3. ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη ζπλνιηθά ζηηο αληηζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ αγσγνύ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 κέρξη ν 

αγσγόο λα απνθηήζεη ηελ νξηαθή ηνπ ηαρύηεηα.                                                                                                                                                    

                                                                                                            Μονάδες 5  
Γ4. ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ πέξαζε από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο από ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t0=0 κέρξη ν αγσγόο λα απνθηήζεη ηελ νξηαθή ηνπ ηαρύηεηα. 

                                                                                                             Μονάδες 4  

Γ5. Όηαλ ν αγσγόο ΚΛ θηλείηαη κε ηελ νξηαθή ηνπ ηαρύηεηα, λα ππνινγίζεηε  



 

8 

 

i) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ ΚΛ. 

                                                                                                             Μονάδες 2 
ii) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ αγσγνύ ΚΛ. 

                                                                                                              Μονάδες 3 

Γίλεηαη: g=10m/s
2 

 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 
Ζ ιεπηή νκνγελήο ξάβδνο ΑΓ ηνπ ζρήκαηνο έρεη κήθνο L = 1,5 m, κάδα m = 8 kg 

θαη ζρεκαηίδεη κε ηελ 

θαηαθόξπθε δηεύζπλζε 

γσλία θ, κε εκθ = 0,6 θαη 

ζπλθ = 0,8 Σην άθξν ηεο Α 

ππάξρεη αθιόλεηε 

άξζξσζε γύξσ από ηελ 

νπνία κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ζε 

θαηαθόξπθν επίπεδν, ρσξίο 

ηξηβέο.  

Αβαξέο νξηδόληην λήκα ΚΓ 

ζπλδέεη ην άθξν Γ ηεο ξάβδνπ κε ην θέληξν Κ θαηαθόξπθνπ ιεπηνύ θπθιηθνύ 

ηξνρνύ. Ο ηξνρόο έρεη κάδα M = 15 kg πνπ είλαη νκνηόκνξθα ζπγθεληξσκέλε 

ζηε ιεπηή πεξηθέξεηά ηνπ θαη εθάπηεηαη ζε νξηδόληην δάπεδν. Οη αθηίλεο ηνπ 

ηξνρνύ έρνπλ ακειεηέα κάδα. Σην αλώηαην ζεκείν ηνπ ηξνρνύ αζθείηαη 

εθαπηνκεληθά νξηδόληηα ζηαζεξή δύλακε F , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα 

ζηεξεά ζώκαηα ηεο δηάηαμεο βξίζθνληαη ζην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν, ζην νπνίν 

γίλνληαη θαη όιεο νη θηλήζεηο. 

 

Γ1. Τν λήκα είλαη ηελησκέλν θαη όιε ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία.  

    Να απνδείμεηε όηη ε δύλακε Fέρεη κέηξν F = 15 Ν. 

                                                                                                             Μονάδες  7 

 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 θόβνπκε ην λήκα ΚΓ, νπόηε ν ηξνρόο αξρίδεη λα 

θπιίεηαη ρσξίο νιίζζεζε  ππό ηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο F  , ελώ ε ξάβδνο 

αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη.  

 

Να ππνινγίζεηε:  

 

Γ2.  i) Τν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηεο ξάβδνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε 

ξάβδνο δηέξρεηαη από ηελ θαηαθόξπθε ζέζε. 

                                                                                                               Μονάδες  6 
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ii)  Τν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζεκείνπ Γ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε 

ξάβδνο δηέξρεηαη από ηελ θαηαθόξπθε ζέζε.  

                                                                                                               Μονάδες  2 
Γ3. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ ηξνρνύ. Να ζεσξήζεηε όηη 

ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ηξνρνύ είλαη 2Η = ΜR  (όπσο απνδείμακε ζην εξώηεκα Β1).  

                                                                                                               Μονάδες  4 
Γ4. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλώηαηνπ ζεκείνπ ηνπ ηξνρνύ, ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1 = 10 s.  

                                                                                                                Μονάδες  3  
Γ5. Τν ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ηξνρνύ, ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t1 = 10 s. 

                                                                                                                Μονάδες  3 

ΠΡ0ΑΙΡΔΤΙΚΟ (εκηός βαθμολογίας) 

Να βξείηε ην έξγν πνπ παξάγεη ε δύλακε Fζηα πξώηα 10s ηεο θίλεζεο ηνπ 

ηξνρνύ. 

 

Γίλνληαη:  g = 10 m/s
2
 θαη ε ξνπή αδξαλείαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα θάζεην 

ζε απηή πνπ πεξλά από ην θέληξν κάδαο ηεο, Ηcm = 
1

12
mL

2
.                                                

Να ζεσξήζεηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                

 

                                                        Isaac Newton Sr 

 

Καιή 

επηηπρία! 


